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 اسس

 نم نرلو وريلعس| و صوبلا لاقييلاوهو
 0 مدعردا لص بأ اعيرشو حاذس نمال 2م

 5 يو

 الحواج ايدو انارحالب لطجكرلا هرمحل_لاثو
 لاب نلا و لمعلا نم هناكم دعت هاهو لفت

 هب 6 لطّلاملا؛ تاالا لق كاملا تاكنإو

 هلو ىلحت يفد املا نم ايو ةدزتسم ظ

 0 0 نيكد زيو

 فاض تلا نعرعزهر اسو عيا تختابل -

 ملك رع لس ولا عي احا انزئلا انريخ اك ٠
 .رانالا تل انتل عجاورملا هلا ية !ز

 هل |عشال طول الع قاطببو لضعبل اهينعن ضسا|ذا ش
 0 م ةدلافوأرُملا لع
 نمل 2اكيلا تكتفسشو ليرع ىرهأب اقل

 اللد الافاعيم م ناو هتسخا دحو ذا يلا أن
 هان ال نل عطنلا هركنو موصلاب رئوهيس كيو كش ظ

 كمل وا عدجم أو هنا دفنا

 2ع



 "2 ةبيئلاوركلا عا حالا, زشد) لاقتشالاةداصلا
 1 بْعُر !ذاونيرلا تاود نم نولُتو هيبرق دا داهلول او

 ١) تن داةيلخلا ]فاول طنلا دا كس ةأرما 215 ىلجلا
 هعواأ 11 الار طّسسالو اهيبالرطنلاريركت هلو ت ذاتها
 حلابلارهلا ظن ركبوا طبو] مل عطل ىف نيقخلاو
 ثوحينعريدنجالا ريكا عرملا ضىشَلاو هجولاولا
 تالاحالو نيميجولا ىلو| ىت :مالا ميعاذلو ةيشعلا
 رطب نا ٠) للواهرنم روع وعدام ىلاوظرلا مر يف
 هكستالا كيا رظننال و ٌميمملا درع ىدسأب ىلا مسرحا ف

 ليل اهررطا ناو مدباجدو هيكل و جلا نيبان
 ( 2 ةطهراوؤرللايبامالا ةمالا كطرطنلا اهمطالاو
 | ١ همريسواربولارطن تادعرقلاالا ةوخصلا ىلاو
 ' 0 نعنلملا ظنوم اجل لا طنلاك 2وسملارظنو ككتهلف
 م وعلا ياا يرلالمطلا ظكال حا ادارطخ

 "| تريلا عجز يا فهر علا دل والم ا داو
 ١ 2 همالاىلارظنلا ركود ةيلرلاو عملا سسامالا
 | 2 يقنا الاراعلا ىلازجاا تكة ا رار ظدو ةوهينلا
 | 2 الادونلا اعطوحا ناهجو خلا لا ةيسرلارظن
 1 يأن ىوس حالا رحرلا نرعوجلا ظنلا ةارللل تا



 تاهيل اكون ةيتقلا فويل + هيلرلاو كسلا

 ع تيحو مرايا ءاسشملا لاعاد مراعملا

آنطلو ىصقلل ناحابيو سمار عرجئرظنلا
 محاحل ِء هب

 بطخعو هيدور ندي نماش امى لار ظن. نإ جوزللو

 تملا ةيطخع خم موعد نملاو ءاكنلا نرلخل
 اهيعوتلا ىف دغاد هبيحر تناكنا ضيرعتلا ١ اك

 ميططل هز هزاوملا ارمهتع] تالوقريشاثلا يراتجوز
 ريفلل باجمل ىذا ناالا ةباحالا رص _ييريشلل

مباحا دجودرل 1 دام بطلا ردرخلال منا رهاشلاو
 دلو

 فدصب نا هل بطاطا اح ئريشتسا تصوور
 دعو بطنطا لع ةرلطخل يدقق #!ويوأسم ل ويف
 ظ لع ةالصلا و ريل لولا لات ذا رناغالاددقعلا

لجإ امرلا ل اقف كنم تجوز سا لوسر
 مس ى

 و دلاوجب نلقرسا لوسر مهعةذلصلاو

 ا 0 عب

 1 يل هو اطال

 0 ل كولا

 0 تيئوا تجوزت 2وزلا

 طول 0 المل ممقتب ن يا 1
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برشن جورنال ةاشاد طز الواهاضروبتعي ثبح
 ا

 نذأب
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 "  ةبملاد هيبلاكلائلالا نم عنورتلاو حافلاريغو ىلا
 0 نرقحب عامنلا داقحنا عئالراهماقم موهال كيلقلاو

 سهشأو نكت لاقناهكحودر لاقاذااءاهاسقو
 :لا عه حور )اند جمر لاقاثادوصالا لعرياع

 بلد تحوزن لادا هوت ىلولا للقول اذن
 مالسالا |هيبورنحبو نيرهاش روضخالا حتلا
 الىورسلاو ةروكرلاو ةلانعلاو ةيرمللو تييلكتلاو

 ١( 2 نيمعراو]ئ عال رمصالاروضع دقني
 | اوددج يملا وبا ىو اعلا قد

 تاابولو ربرحلاو مالسالا ىروتسم نود ُهلاصلا

 < نيشءنا مصالاف ىحلإ انسان هائلا ن دك

 بارق|وارننديلا ماي نيبتلا فيرطو 2اكتلا تالطب

 ل ايزل قف ةلملا تاكناو عزا بر طاعنيموب
 5 نسينا ختم بعز ملا قايم
 مولع داهيشنالا به لوخرل | دود ناك نإ



هل كوب اهوبغالو هنو دو ىلولا ثذأ
 . هب الوالو 

 و الب ءاكلا يبول ١ حطنلا لبقتالو

 رَماذ مفيقردل بجوال و زكا مم بموي
 نان! نإ اد امخال ابالقتسم ناكبرإ عائل انىلولا

 ةلقاحلا ةؤلابلا لقا )ب غيواهيلععرارذ) ل ضنا
دصا بلا هدبأ عرزت الل و يبرملا لعو اكنلاب

 هري

 تبع اهصجإم و أهم ناو قبو نويكو] تناك
 تناكتاوأيرمءابالا تدثلا عبو رندل ربلرامهمارب نإ

 هشه ركب لارا و ولو ح حوزتا ةريغص

اعوأ لاله طولا ةراتلا لوزت نا نيب فال و
 ت

 ' ةالاكبشلا هيشاحلعب ء مطولا ضباهلاورلرشاالو

 د ورم ظ رس بقا نوحوزدو ل اع موفسسلا تطور الولار

ل بلاى كطل و نذالا يرسم هيأ
 وللا ةاركر

. 

الا اي مالا نم مدنغتو ةدحل || نوب
 و م بلا ؛ ب

 لفس ناو هنبا بالا موأ نيودالا مراه
 تارا ف ىيمطزت عت اصلا ر باس + علاُد

 2 1ىبالا حالا دعمتتي تيوبرلر اورو
 تس نأكن انِضونبلا نيالل هيالوالو ب ىلوؤلا

 2وّربلا مولا همني اينضاقو | اتعمو عنب
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 اصل ىنعلا ةيالولا بياقالا نعمحا .مديأل 2
 ا و ناك وربدو تاريما بترتاع

 الولا ءل نا 2ورتلاد تتادأ أذاو ةيح تبادأم هقنعلا

 ناكناو ةؤنخل ا! ىكروإا ةجاحال منا نيمعيلا هاو
 تمابمعئنملا دجوب مل ) >ا و اةتايحوت عيمزتلا
 0 اعتاب
 رخلابلا تعد | ذا ضعلا مصحباما آل ادا بيز أ

 1 تزيع ولو عتتمأت وهج > ىاويجزت ىلا لك
 يهل كم هلنعريع ىايعمزتبالا ار اد
 االو ىشرلل هبالو الو هتديعنم نيبعشالو

 هيفسلا انكو ولبشلد رومي املا تيا

 مةودبالاى ناكنااعالاو دعب الك هد 0
 ام ايارعو دام 001 ارظتذت موبل اكابلأع
 ,. لاقتنتا يناشلاد رك؟ ن) نيعجولا بدأت

 تيمعولاوهدإ يف علا حدب دود الدوودالل هبالولا
 ظ (قسائلا :بالمؤل دنإ بهزملا لصا نضر هاظلاو
 اثيركاحتلا مارحاو عراكل | هدبإ اكن ىلي ذاككاو

 هيالولا+بلشتال نك جمتلاموص جئّيوارملا“ 22٠
 َّى |



 :/ صمقلا ةقام ىلا بدالا باع دالا ال امعوز يي ولا مارحا منع ناشاسلا ةدززد نيمجولا . ىف

 نيمعرلا مط انا هيو دام ىلإ يعل تاكناد تاطلسلا

 فولط اك د. وا ردم م يللا عجارت ىحوجوزتالاهب|

 بذقلا تاو رملا ن لربح همزتلابلكوتلاربجلا
 جدد الفط انكي. لجولاو عوزلا نيبعن طش إلا

 لبكوتلا نع هتفي نافربجلل ريع راو هورج رو
 يىبعوز هل تلاف ثاولكو هل تنذإ ناو لكويمل

 . هلزوعالوهناممهصا ناهيجو هيلكوتلاهللمم

 رب تمخيلا عئا ف جاكتلاقاهيانتساريع م زكمتلا
 مولا كومبو كنم نولف تند تجوز ٍفولازكم

 هلو لوف نال يلب جوز بطاخلالكول ٠

 ةذلابلا هنررملا عم سرج وف ءبجو هلاهجاك ل

 هيلع بيالوةحامل موهط عنو ىلا وهوزتلاو

 مخور باعد بخ سلا جئزتلا الو ةويخ | بيثلا ©ىزت
 هولا ةارملا تسّقل) إنا ةباجالا انيعتم ناس كارب

 م فزتلا تضلاد م اعاومت اع انيعتس ناب 4نإو ظ

 فالاو نيوتلا لنا يف ةباجالا بع ككركت مكعب ظ

 درب نأ ةمحاو ةحرد ىئايلوالا تمجإ |ذز



 ٌفاؤهازن نفاد حالا :
 دقو هعفلا هل تير م
 امعوزا اوه نيوجولا صاف يم دحا عزكل تنذا
 هعل ارم قياسلا فوعو ورع مرحاو بير مدخاو

 خو[ ف هرعاو نال طانا هه بيلا ل مجدا اعماختو

 ء | نا نقولا عد سف( كا عتناع
 0 اهيا حولا تدحاو لوتد ا

 كل 9 00 27 نكد عا

 يانا كحد عيد رهو كنلا هل تح اهرحال
 ارل انهار ان اذا انو يلوغلا لجون ونيل لو

 00 دئعلا ىيرط ىلع نازي ورجل لنا
 0 و ةسضجرو موزمال |ناورح] نب نبإ نورش| تل

 «عرع هنعر» نيا نام هنجر دى مث نباهجوزب.

 امعور يني ا|بعا اع

 دهاول نىوججال 175هتنيلخو | ةالولا نهود نم

 يزال رح ابولككو لكوب ناز وجبال يفوطلا فت
 يلولا جعزا ناو نيمجولا ع ف فيطلب نيليكو وا

 نييوللا|ءل والا ضحبوا| اهاضرن ِءوم بع صريبلوم خ

  اهماض 7



 بالا منماهجوزر اكتلا عم نيقابلا فيد م اساضو
 دعااوضوز ولو ضارتعا دحبالل نابل اههانضرب

 اطيلالطبسب لمه نيرخالا ىر تود اهاضرن انادالا

 كوالا ميثعا نالقريموسلاب ضار تعإل مدوهنوا

 و م طا سا ةفلاىلاوا ةريعصلا بلا 2مرت ف نالوملاى
 يق وجو ايميصا ف لطبق اههاضر وخد ةوهرع و
 توقلا ف تئلب اذ! ةوبتصلا ىر ايملل ةخلابللوردالا
 ا!هورت تملا اذا ناطلسلااهما يلب ىلادنفاثلا
 اصمم ريل ميبيجيال رنا نيمعولا مظاد وه ريعزو
 . درب نر اللا هل تب قلا بوصل نم ةمالسلا هاف

 ةر طك وهيل قيقرلاو رطل واهم ةيل سل ةاوخك ثولمال
 بشلاوّمرلصالا خلل اوك بل قيعلاو كقِيتعا تناكيلص)

 ةبشرلا ةاونكن يل ين قلاوبغو هملا هاون الاد
 ريبلطلاو يشارلل ول طملاو ميش املاء وهجرسل عش اهلا
 ةفعلاو بوعلاىربضياك هلا 3 بملاراتعاهالاو
 ةيجنرلا ملل بادكات هترطو ةوبوحلا ءاوعكريبل قسافلاف
 ما ىلا انتل و رفرتجلارياسو فاشالل ءانكاب اوني
 طايملو طايح هيب ترو اي اسرا هلو مايه
 ماعلارنبأ نايفاكيالاوهو رار, اورجاتلا زا يفاكيال



غوبخص تناكنإ2ىزتال دجالوامل تال
 تناكنإو 

 : 4و
 50050940077 تت ولا

 انتل لاصح يري ازابلانا نيمجول امم هيفتاقلاو
 شال ]فب نا بالا كالو عب !اىَنال لأصل ضجن ناد
 اضاصملا جاك لق سفيال رن هطالاد همالا عاكريفصلا
 < عمو رباس ني زاد, السقي نازوجيال هنداو
 وعين ناالاّجلاازِبَو ةنبلا جهز الريغصلا توخلأو
 ه>ارنالة رنه عيوؤتلازابحا د اورنم جوزتلا لا ة حامل
 ةحاق ملال قاعلا ربعصلا م عوزب نا نيود ةدحا و دع

 . اهتالكةييزوأ تاكقرؤصد يلو بالا اهجوزي ةنردللاو
 قلد . ةجلطل طن تاكز طصملارومظاعجوزت ىف قايد

 م

لل امهوزتائاو ناطلسلا عمود اا دا هظالاخ
 ه

 لظتمالوسلاب لعب هلا ىيمججولامرطا قة ليصملا ثود

 تاقواعل ا! ولام ل شبعا لولا ناجي لسحاكتلاب
 دانا مما حدا هوعطس ل ةلما ننعم هل نذا

 كارم ىلا هرم حالا لعماكتلا جدا ن نا هنود ٠
 2 نك ةلما نيدب لو ىلا انا لا

2 

 ةاحأ ؟ذعمتلاءالو ت

 تالا قلما ور ثملاوعصو فلالا ىف تنمالاؤقاب

 بولا لقوم فيات لنا ومما هريكع هةصالاذ

 لبقيلاو نيلوقلا عا ةنانتسا ىلا داهتصف مل جامتلا
7 



 . هلوملا حا يف لطيداز نام منو داعوإ لثئ ارم

 و :اريضيريفسلا الث تاو مهصا للا رمي وصو
 قغبأ,لقاوا لئلا مم بيتاويلخد زذاو لطاند اكمل

 وجا و ثلاثلا تاكل اهيم عر ووجو ريف ىش بهتالو
 تيوس | هدي ىت 4! ام فرصياال نكن اكتب نامل للاب ع
 لطابرسلا نذاريخب دحلان قاع لب جاكتلا ١

 6 ]وأب ىيقحتاون الاف طب ناز يروجعش ذايو

 ع ءاكنلا دعي سلا زابخأ يداي لق لاا | ظ
 2 كشابصلا لطاذأ مباجالا ميزلب لو نيلوقلا

 ٌعريخص و اكرلا ليعرمأر اجإ هلو نم ولأ 2[
 عمل معلب الواو تءاكازكت هدو | تناك

 يف نت ل نإ ائلو هل لال نمت تاكنا هئنلط| ذا

 كلا اهجوريف متماببل عمرا داو نيمعولا حز

 الا عيزيقحشالا اه ا تاحجعرف يارا
 هتما ]ملا جوزيو قسن ايندالولاهائبلس ثاو رتعا

 برقلعور لاقي ةحباورتم | فاوكا ةزيوسالا|

 ممةخل اهيإ|زولا لقنو ليقف هجورامإ و ةزرلاو

 ._ راقت فوملا ل وق دشناو



 ءاسلارسارلاعاك قحمر نسب وس يلا نافذ

 . قحئراس م ملم نبراعنع طلو ) يل قس
 ئرزحوزاهنا لعل ينارسام اهْيِعس اىعر هئيباع
 ياسا راتخاو ىراذلا كرك د ةرخالاو يلا
 . ةكمولنى غرذاكلا زواكلا هزي نا )سل زوجي رد

 مئادلا بزي تمل الا | حضاوم
 راكع كك[ با هجوز ب خرفاكةما لس ناك )ةو
 ضاك ل ىلا اهيلواهجوزي عضاكة ما لس ناك !ذاو
 ديشلا هال روضح عمه ادلاهجوزي ةامارخل

 ٠ «تمروصأم ةىدك هبالون حب هو هَّمأ عزل جر

 بت حال هتخا جوز ىالاريكل فا هوحإ نم
 فءاكتلا نا دغدهعنم عاجإلا بلا دام ثيونملا

 .ةمالا ققتاو عرايا لصابرثومسملا ةيعشلا دومعلا
 املاوهورندلا فاحوريلارسه تدان نإ دع
 ًالصو جاو دال و هل لضن) نوكيو وجو دكان راف

 ميلا انحن بهسم حامتلاو عوطتلا موصو ئويتلا ٠
 تاتقمرح لاقت امو ىداشل ا نعرتسها دع

 ” محم



 هبا هوينهونزلاقو
 بحجم كرولا ىتضور لاس

 فب”ااو + كافل غنا هليع 0

 ارا ةاللاو لجلا لعمال بوجود دوإ د
 ا معجب ل! وطن نس ةاو] جاك دصق ) 78
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 حد زرضعرف كن ناو قاغتالامالاب كوخرلاب بديا

 «كدرنااخ دقات دنا طوش هود لانو

 لع 0 2 هس

2 اقم يوطتيإ مف وهو حول الو داود
 

 يلارطنلا نإ اةؤح كك هرقل قلعَيم ةفيطحوب)

 ورخيجحا__لأق تا ووسلا و ا

 ام مكينه ااا ٠ مو بوث حامد احب

 2 يه دع الاد نعا عيش ماها جاضإل او ا

 .مالجطال :) اقف دحاريلع دار انزلاءةرهاصللامرَخ ؟
 رشا تاهنالاا هيله ويسس ةارما تضر ولو ريفيو هما سيح
 ةاواإ تزولو سن هدا كمرلا طلو لع نع د كورو

 بقعا مزال, اقو عضت قح)مامجل طو نك كل ةداع
 يدعو حا هيطو جرزلا طلعو رع ةدحل اا مولع
 ناو عضن نحاول يرعو الماح تناك ذإ فمويوبإ تاكو

 يللا دانزع !مهدو دمت مور مالباجتناكناو

 لاذ راف زعل حاد هفيتنحوتا راق هانز



 اهيعو نار لا نيبازك ورمارحج اهبل نيتخالا نب عطلو
 » ود انو بلال طولا ميو رجال وألا
 ةياوروهو نييك طول | ف نيتمالا نيد عل مركال

 ١ صقور شراع ةوطوم ا وره ئحمحوكل اطول
 مدعو نملا نوح نيطرشج همالا ادرار وعما :

 معهم [[ةز و ةئيحوا ل ائو ةره اكل كوطللا
 ةووز رح وكت نأ هليعكك »نم هناكلااماو نيطرشلا
 هبانكلاهمالا عاتب إل )< الكرم هدنعسو أ ةرح
 لعبا 2ع وزب نإ لري و نكتب >يالع نيه يار ورجطو لكي ن|رنوب الاقي فاغتالب نيعبار قي ممامأ يدر احنا عان هل رع 1نكيزوعالك غو ةفشحوا .لافو او لكمي عئاشلا نع

 ضو زةيامكاى ير ءامإلا نم يزكي نا هلز وه .كامو
 ك,حرب_ااًوو راو تاشلاوةفشجو أ رنعطوذ نحو ىبب وي د زوجي + ب حلاو اكارببارفل
 ىئالا نورجرلل موعد ةعيرلا عهرا وجو
 ريغ اهيطو هلز وجو ادمان ةارمأب ع مزكب نأ
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 روي اما ل اقوافلطمشازل ابيزا لك

 اهاربتسإو اهيمةدونلا د وجو نيطرش )ل امجوزتن د
 اننا لعا وج ادروهشلابو |ةامال ايوازجلا مضوي

 وزب نأ هدفصوم لد يرى ف الخال ل طاب هكم ا
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 نوددامنلا ودب ةوينجف ا ريوتاء مهب و !هالفو] قاطو

 الكام نحو ناتباور ربع كوالل اهلج طربلا كاد

 فضي اهريغ ةرهاط وال الحامد اطيو ريك ادصفوبغ
 بفيئائلإ ز20كن وعل! هض هاوبوا ليلقلا طش تأذ
 للاقو عامنلا عدم الربا | مهصا تاكو ملاسملا توعاشللو
 نك ردا ا[ لك د طز: م لوا عوزت تا ياتلط غعب اما
 راو مها ك0 عمون اش لا نعو هوجو ) زرع 2امنلا حهترع
 اهيلعودرتبالم طرطو ةارما جوز ولو وجبال طاع للام
 رضا هيا يالو ااا دوا اهلي واهلقنبالو ا اهيلعارشب وا
 ,ابطوطرتلا ازمير رجال يجر تمل ضان عزام ةعسنجيل
 . "تاطشولا < نت أكو لالدل وري طتتما الع ناكل يم اع
 لت نيا يئيرلا خؤمو ردا نول هزلي جوج صادعوأ شنإس

 ٍ رآرشملا ع6 ب ب ئشلا يراني أل ش
 ةديككر اير عيش وول باج 1 نيرللا ومو خناراخكلا حام

 حو ىلا اسارلو ةقداناا مرشلاد نادال ظ ظ

 "9 يف دوا ريدوح ميال تناهئاوس بانك ها ٌةَعأَس
 جاكتازكو ميرطل جاو نكيتك
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 افاد اك لاو لكك هيلي ارسا تناكن ا ديباتكلا ب بع
 دلقثسملا كن موه د لج م وق نمكناكن ااًضيااهصاكيز اوه

 دعب, لوح د ]عب موق نم تناك او عشلاو فيلا لق
 لافتا دبي هاد د نال ونالت شلاو فيري
 ارك رذاولخن قمم لجبا تاووظال عونا
 جورالو فالطلاو مشلاوهغفنلا غل اكو ىىكس| ذا يباكلاو
 فالح ريزيملل ح6 ناهعنمو :بانلل هر ضلا دعاه أمجا
 قراركو ر لش لعا دوبجا اء اضعا نمو صحب مت ذا منا
 هي وب) مدون قع دَحا ٌثاطاتمرل معخاللا جالا قريلسملا
 -تيوياصلاو دوههلا نم ةرماسلاو يئثورهللى ناك

 اوي( بيرلا لوصاوو وعل |[ئيرؤداك نا ىراصملا نم
 | داو رمتطانجسابالو عررتلاي عتوفلاخي اهناكئ إو
 صفو يوغا صان ينارضمدوطقوإ يدوعجر سن
 لما يكن ل ةزرم نلاقتن ]ا انعه اكول و زار ردلع
 از املا تدئراولاكناكليس ةحولنم ةلقئتملا تاكو
 داكل با اثلا و لولا عرار مالسالا 91مل
 ابرق ياغدو | يدوهج شوو ل و رض دلع ناكال
 اسر شاكر ) وخيال طسم رئرا ول و نا وغعلا ملم

 رانكلل) ريل“ ةلرما عانوا مالم 30-
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 هس ا 1-2

 فنثالاو 2 الإوسا نرعلا ةرمءاضفنإ ]م مالسإلا مهجن أف درا 1 ا 0 لطلاب كاايراو فولت لضخ - سس 8-5 نائاعب|ه)لكو| نيجورل ارحإ حاكم اودؤ دنراولد 50
 دلل ع لوم رقولا دعو طولا زوهالو ةدلانسقلضلا .” امرك هد ١

 ناك اذ مال ل[ ع نراك و ْمِخْووإ هيسوكنك ناكن اذ ظ
 ْ اسنان نلس| ناذ همعج ناكن او رفوفلا ةركت ل وهال اابقلك»

 ع وزلامالسإلا سو نم قولا نناءإلاو جاهل اّرسا ةرعلا ١
 ارم ناكرمجرعافكا لع جررلارصاو ةارملا نلسا ولو

 رزسااهمناورفالسا ولو نئونلإ لجو تيرصأو عورلا ل ساول ا
 مالس) لك حامرحملاو بيتؤيلا ةيرابتعا اذار[: عاعنلا
 دس امن )ةقار ضم ( جاكنلارارقساب لع ثيحو اهو ابل

 بئعإلبانرضملا ران اك ذا وكلا قرامحا مفعل انج اكتلا
 دضملا اكن ارو ىذا يكتب نأ وج شيك تناكو مالسأا
 روز هياو اكي دع ن ورقم ]فما تناك ناو مال- 0[ رخ ظ 0 بصف ناك ناونعلا ةدكؤ و دولة يف وال زعكلا يف ظ 0 ببكالل جامل العويد جاونلا وفرنا مالسإ/ تقوأضإب
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 َمماَءلدرلا ]ساو كآْذل و عامتلإرارتسارهاظيلاو يبشلا ٠
 ةفاؤؤرح اخ ولو اههاسا هلؤروزخ دعو ةرملا تلسام

 نم وإكل) نيعنت علل نإ بهل ارهاظف دعمانإسإو لسا
 كو مهبكج ل عرمكلا يف «برازمل :ككيأىااءارو هما ١

 هحاض نيت رغب ميد اض الو مص اعيد م2 96] ةدسار)
 كوالا يعل لاوق |.ئالثو | هحو هش الري هداسف نيني

 اطل ]2 ل السا ءانالئنجور_رداكلا ىلا ”لط ذا نح

 ناول] ميلا وتشف مالس ![نوباهداخرر رعت لاو راك
 مضشروبال سا نافربزنخ تا سان طملا داك ناك

 تضم تن اكن او لئم اوعماهلةاجا لسا اوال مالي

 0 اء ط ضل اوصبنو نوتسا ضعب نو > مضعب
 ىل الداب 2وحرم ناككنإ مالسالا جام وف دش قلاو

 'ام نكن! ناو ينم ل نا لئا رعد :ا |: رجي ناوبملا

 ةعيصووررأ | ماللسأب ءافش الت اكن ام نتا نيكو اهب
 داكتادادساف امنا لئلا رم ضأن

 ”دلاطعا انيلا عفارت | ذ) و ىشاهل نمل اهيالسا.ع امن ريم

 ولساول ملطشاملطبنو اولساو ل برع كن اءالع رهن

 .نبلوقلارميظا لع نايمدانيل ا عفارتا )كهل كيو

 لل بوحو ف الخ اا |لسم نيرنحلا دحإ ناك او

 5 حلا
3 

1 
١ ٠ 

  0 3ا

 2ك 2 0 يل دف
5 : 

1 00 

 اكيد
 أ

 .: الجر... هلل
 ىلا ا <

 ا



 .نفاقو ) هحب نساو خوش عبرا نعرتليكو لسا اذاد
 ع اكن هفزباو نبدا هيرار اتخا تابباك تايسوجي نحو
 نان وحرم نايسوبع نو نفل ول كهل ازلو تايقابلا

 . نيلساو | رمالس) تقو نم ندع ءاضقنا لق ن لس م ْ
 نيبنم جبرا مهل#إ ججا و نمىلخ د ف ناكو !هحم عبرا ظ

 سأ ول د 2أ5نل !نيكن ةرعلا ىق عمزلا مالسإ عمربعة-
 ظ تاق نايناعاضوالسش وادهعمايزساو اهو مازيعم
 'اوبلحدب ناو رسساتلا عن انضرخاممام/ضد دف ناك
 . انلاومال| عات عفرنيو نيكش كيلا نا نيلوعلا هحو انأممم

  تدعنندألاب اخد رو ناكن ادام اذ نم كس اهلهم رن
 قعر الااركو ميبانلا ةعم ارم تنبلا جاب بش مل
  ةاكرااهكاسارلة هع نلساو ةءازنعدؤساولو مطل
 يبو نفلكولاركو امكسالم او اوال ءاهن هل رك نم
 ترون ىالوخرم نكن ناو ةرولا يت ن)سا ماهل وحس
 يخدم ناكوإ رعب ل ساو اماريعو ٍلساول د قرفلا

 نت هرهاور ا ناهلخ نم السا ورد السا نقلا تفجر ْ

 الولع اي ا هور نرملا نزسا ىل د امانا هل زك نمت ناكنا ظ ْ
 ةدلرما ول د امالكتحئزن|و تنصت 'ةرولا ىت ]سن[ |

 د - :ساشاالا ااانارلل الظن
 1 نه سا نا كداب 51 ٠
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 ىل اكناكةدلإإف نلسا مئاعْؤ/تقتعو عملا كساولو
 000 ناب ءاونل ا غر ايتخ الاو نمد جيرار انهت ساره لع لسا
 همطهنو| كيكساوإ كحاكت ترزفو | كتوتخا لوقب

0 
 "1 معسسسم

 ا انهي بل 3 داىر اهلا اءارو عال اهيبعرتفا فلا
 1 كدج قاولاوإ جاك! رابتخالاتاعولو نيمهرلا صا قا.

 ' لاناتسوا ينج 2تاراذلارسحول و عجبا عوق جرارلا
 1 نا ييعتل ادم وجو نهدبغ جان عشررف ماهي الاصعب
 ١ نمعئض!!ذادر ات نإ إلا !ىبج نههتغتن يلع كو

 لماهل ترزعا نييوتلا ليف تناء ولو سيطلب ر عر اينخربم
 كؤلبااركو ار تعم صحا ةحيراباعي لو هرم اوبغب للا عضوب
 مله عيا نى نيلجالىدماد آر فالك شالا داو نماوي

 ىلا ٍناينوارلا ب بشد نمل فوم عارضا الث ا

 راوساب هوهنلا ترفسا ادم ناجورلا لسا! ذاو نافع نإ
 كمرصأ ناك ريهاكونجكتو وأ ءدرلا 0 ناوداطتلا

 ولذا يب ناسا ناواهل ةقفنالذ هلا ءاًمقنارلا

 +. ىلقلا نانزللا هقفنال اهي ] بيرلو مالس 3 تفو نم
 7:3 ةساضقن[ة جوزلا لسا نارطت ا[ ةحورلا تلساناو ٠

 5 رم ”دواقلا ةدمو داهرحب امو قلك ةدممؤوقنلااهلثةرعلا
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 تيمؤاهل ةففئالف ةارملا ترئرإ ناوةارلا هجولاذع
 در]ناو ةرحلاةرم مال الملا تداعن او ةدرلا

 عريس نم هرب اذ ةدحلا ةيمل ةقغنل اهمرل عورلا
 كدرتج بويز عوز عيبرلا نبا صاحلاوبا لسا | ياطلخن
 يلعن او ئو هلق ترجاد بير نناكو مروعا عصرا

 ' لقو نيتسدجب لوالا ككنلابرل مالسلارللعاهدرو هل
 س مزفعنن مرك د |ىد ةرحل اواضْونا صد. اقو نيئس تسود

 2 امتباهدر ربح نعريبأ نع بيش نب ورع ثنوح ذو
 عطس[ ترجاوا لاه ١ياطلخن نعرا و عبس ونسيب رح

 نكي مل مذ نالةرولا اضفنا غعاذ وقوم نكي[ و اكتم
 طب نيكرشحلا لع نال ملا مرع ةيا تل قحرعش
 . اهتدعواضننا عا عجلت ىف :بالتلرنا لف ةييبرطل
 كفل هلو صاعلاوبا اجؤحاربس لإ تبلتإ و
 ثا ناكوربسبل ال ةرحلااضفد ا لعاوجامب موت نب

 م يهضاوملَتْحا 9 اننا )باس رك
 تاراتعرعا و وداكلاربكأب_! ان خوش ةبرأ نيل كو

 تاكنا ةفييحوبا _ اكو ةرحاو نّض)اق يو اعي

 ناكنادرمادرمم ةحاورلاهق نمياع جو ىقعلا
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 دتراولو ىبنخ ة[ن1[ركو لبوالا ةعير الو حاملا عمدوممتو
 انغلطم,قؤل قت: لكايو هفينحوب) لاق ىجيزلارحا
 يقتاشلا لاقو هدعبوا لوحرل | لق دانا تاكاوس
 ناكنإورفولا نعت لوهرلا لقد ا هنر 21تاكنادحاو
 - فالسملا ناجوزلا ديراول و ةمهلا اضفنا لعمق هنمب

 عفاكة وبحولا اة داعرحا داريرا هلؤيومقاعم
 مكه روان | ماكحالا اوي َىلِمَيب سدر افلا كا و قرف

 يكللام ل او دعاو قناشملاو ههسح يا نع يلسلا
 فنحلأ 2 طنو تائعالا اورانال باب ىمتنا ةلسأو

 ملئاصريوا اء ز جا انونجرزحالابايجئرلا دحإ دجو اذا

 أ نوم عورلا ةارملا تدجوولازك و طل اوضؤر الل
 راض سالو انرفو)|قثر زحرنرلا دححو | انينع
 توك نإ نيب قمال ماو قنجرحالا اهرجا دحو اذا

 قش انصح سعب ترحو واد توكلوا ميوضضاع]ئم عملا

 "دك نأ طا ةدعب اك ورانحل اهل تدئلوحرلا لبقوونلاب
 رايحالسر انطا ل نا برحلات :جدرلا,ترحو ناورهلا

 ملام متراقملا اكو ج,ورلاب مئداحلل بودل اءايآ ورنا

 نيمو | هبثس| ني صربلاو مانطلباذكو تويطإب تيتو

 الف لوخرلإ اظفوشلا!قغت) إذا روغلا وعي انو
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 دل لولا وود

 حرم الو جملا صاول اذ لوخرل !ليَق ثرح ناو بهل |دهد

 فربلعرل دو «رع نم يعول اننعروردلادرعجلاتىرلا

 باطخككر مالا عفرلا نم ةنمل يو سالك تريلا
 اناحوزلا دوس 22 نيمجولا حا ف بوملا
 نم ا ٍهْرْمَأ ناد هّيدععرتو ىياقلإولا هحفزن ىيملا
 تا لك ناو ىلعرت[ناو تباع رافع نيبلا
 . ةيضصرولا توش رحب مالا مأويلعيمملا زن نيمعولا
 1 "0 تاعبلا بلا ضب اًعاوأعيبجلهيب تس ةرم جدزلا

 نأد لح رباص لعد نافىئ املا ىلا اشأت تح تحثر ٌءرلا

 "نام جوزل ارق مط ذافاهيلعنيملا تدرزك
 دينبح اقتساهو خصل | تقواحْفُم دنس ىف

 00 نذاوإا هلت

 اذكو) مولا نما هوه طمس هعمر اما تيضر اذاو كوالا

 ظ ويقل العىرخا نسوا عسر ياجا ةركا مده كلاقول

 طرت و | ةبصد نايك ةحوكملا مالس) قاككلا ف ٍطرش اذاو
 | تبسم ةرتماا يب سورا همبو

 | نإ 1 يلا عصا نالوذواكتلا رجه طوزيل ا ف ا

 نام



 ناكناف نود نادناورابحالرْيثطُس اىاربه ناب ناف

 نيمجولارمطظ رايها لذات ناكنادرايملاهلكييفطشلا ٠
 تحي نرحو | زيدا تجخ .لسماهم) نظدعةارمإ سو 3

 واجر ايخالنا نيلوقل ا مظافام إلا اىمرل لك نميوعو روفر
 مس ةأئدو | هقسف ناد وعد ريطت نم اههبوزتيف تدد)

 عامتلا فا ذارهملا ؟- حو اهلر اص الف متفوعو
 انركذاكرافلا هعرورغملار عملا. عوجرلاو طرا ف ىلخلب
 ع رفعل !انوزؤم ناك دار ةنلا ثثوباماو بيل اءوسشلا 5

 تن ايئوارم|ريرعرغاذاو هب ءرععالت قداسلا رينا انا
 يعور امل ىلا لبق لصاحل لولا عاكتلا |: نا ظ

 ملوصيبال و هرع نم لعاوو عجربو زم ليس رهف رووعم ا

 1 نيو| ملكو لك: بوبا غو ميسا نم ديرطانرب در

 ا لصغب راو هيدر وغلا قاعتض اهم ناك او اهيشن تورم
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 تف اذاو لوفلا ا ف فص املا تبث قنفلا ناب وصلا عسل
 2 قّملاو ندب ناكناورهملا طغس لوحرلالٌصْملاب 22 ..لىعدا

 اسصرئنم ولا ناكن او مملا بجو لوحرلانعرحاتم 2027© ظ
 لمثل ثم اهم بوجوملن اق هب راها جهه تناكو ١

 ىيللو بما رهاظو بالا بائعارلولا اطبع ظ
 ميظعت نار ىئىتسدمل وو نا فاةعالاَ دارللو بالاك
 يفععأ اناو ينام لوفنو || يت وح ةرحرعمم يطعن أب
 ركلكنانو| رملاطجو ندا نعج اكل ارسا بو ارعمملا

 هنماو| زنحوكس هقفس مايقلا ياعم أير طعبو ممأ
 فبما نيج نا بولإ سلو اهاتنومو
 تيعفر ةارماى جب نا ك1 ةعاققنا | 22 ىرذلا
 ىيعو ب111 ةارملا نيعفرعملارماعاةمتا !ذاورهيلا
 < اهلا ضو رضا و بالا ةجور تنام[دا سرْمْلا شالا

 نيعكرلا يلا يف_,نحب اعوتلطول ازل و بهب هشوإ درب
 اد) فافعإل | بعيائارد__زعربخاهيلط اذا الك
 فرص دج املا لا عانحا ذا رميا ادقاذ بالاك

 هدراجط و بالمخ ورك و نيعربجبر جاهل توظاذا

 اهلصاول ادرمملا رع رنا و يلع حارا جالك تالاس

 لو سصريضد ةبراهل نإ! نيلوتعلا جاو بيش حرلو لاه
 "1 ئ



٠ 

 رمظ) لع رلولا ىف ىف اقرهملا عمميراجلا مم ٍبْي ناو مل

 بص ال | ةرل وت سصرضد ( ثنالا ةيأ وتسع ةيرملل تناكنات
 ؛)ىلو ماك برج ب نأ ديسلا ىو فالخإلب
 لصفوا ايلا + انا همسالاو هريس هكر بن اوم ا كم

 هنلا درهما نيس التبملا 25 نذا اذا مهيسماو
 انوداما تكمن اكن مياسكا ناقلعبنا ميك رمل ع

 لاما سارب زك هرب ينام عيرب تاتلعتف غراقلا يفر
 نراقلاىف رلانو دامالوايشكم قيد تاد نيمجولارعلا
 ديسللو نيلوقلا داق ببسلا تايزليالو موص رد تاقلهتس

 ملكت أس أد ىدد عانس ل تافناو هدير امان إ

 ةقئلاور ملا ]ذلكن ا اراهي ماركسا اكو عاتمتسالل اليل هيك
 رولا فاي مزال لو رمرخقسا | ذ اد بتكيك, لاك

 موجا نم نب وال([نإ نيمجولا صا برع رخلاو مكسا|
 هفئفئلاورمملا ل5 قاثلاد هقفنل ا درعملا !اكولثلا
 ا .ارهيغ 0 و انناوانل# 2 ولو

 زينبحو زل 2 هقتنإ/لككاويل و عدول ىلا اهلي ااه
 عجزا وهف نارل سرنا بيهيجرلار مطور هظالةع
 تا ونكل ايفاسولو اهلوهدرولكتو هرز ديف ات

١ 



 رص ]تئاذا ديسلا نارهاطظلاو اهعيرفاسورزلا نا

 ةراكتقا]ذا هدراورمما طفس لوحرلا ]فم وزلا

 فاالخ كر مما طقس الث ناموا ىبجإ م0

 0000 ل”وخرلا دجت ةحكملا ككمل كرت اا

 صلازقو ويبلارجت هولا اهيعلطولد عب بلر ممل انتهوا

 رمملا يي ل هميع نسرزم | عوز اذ أو كرما ىصنق

 محل )كأن ريرحم مازملل تلا ربز نسؤهلدبان

 1 د لااقوئانْنيو

 امو هروحد ضي 0 3 محال اهالوةر ربع رقحو

 ' ءارلا اكواب مهب صرب ر فور بها درصحد نإ رمإلاعو

 اهنعبا كت سابع نبا لاق عرف صوار
 ٠ ظن 0 وم ناك

 را سابملا مادرشرملا كس يارو فوطبريلا

 | كنس ثيعااناو كسلا لاق مىريلعس| طصيبلا
 | يقع لوف نم كم لارض نمأاجاءوم انه سابع نس

 1 مم عرلوا عصوبلا لوقو كقرضن مب ,راجل لك

 ] ”دحف ريكا عيجيف مراعم قال |قاركك ةريرب يا
 ١ ٌحصقو ركن ىرخا هرعه هريرننوكلامهاو كالا

 تناكةريري لولد ىراسؤل بودي عفلا لبق كئوزم
 مدع



 | اهقنعم اير اهيرتشا|هياوأعب اهيا لِبق هنياع مرق

 0 هاليوم رملاهئس اهيلعا عجوز نزحرملدوا علا شنملا.
 دحللل عاهيلادجسحُس ماكريمرلا ءأكح

 ةهننبثلا بوعلا ايلالباسس ةرروكرملا

 ٍفثداشلاو ل اولا اه كري شالت عشرا
 فباجلاب ناضتمي نانئاد ضربلاو مالو تونإل < ٠

 فئالاو بولا صو اشلا ب صتخهعيراوضلاد ف لاهد»
 ماتو لجل نع د ارنحلا و لكرلاَوِطَق لاق ل قع اد ئئفلاو

3 

 0 تبل هزه د طولا )4 تيبام قارنا قتفلاو عزولا دادسنا
 وبافوالإةرل عم موطر_طئقو عولا ىف تولتطاقشلاو
 رابطلثبثدو آد نهى وسلا )جمل تشي لة فينح

 هلركو يب تاتش عفاشلاو رثاتوطغفزملاو بللي ةرلا
  ايقاكلذ رح تاق لكلا طرشي عاو قئفلا توزس

 كاع نع ةارملا تريك لوخرلا ايفو دقعلا ونورا
 كاررعلا 0! لوذرل اون ازل و جاو قئاشلاو ىلام

 ةّيادنلا بهمن جارلا ةجحوضلا لذ ةجئرلاب ثدح ناو ظ

 هباوصرحا يقذاشلاو_ركملاقو دجا بهم رهو

 فضراوج رو ةارما تقتعازاو لصق هراجال

 ميسم اسس

 2 1 هيج سس يش سو

 يشناصولالا يول ةةيب(حع يس -

0-2-2 
 ادم م ا ميج 3



 ظ تلكيزل |ىلجلا ف تما دام ةفبنجولا دنعرايللاول ثم

 ىتتاشل دكر و مج طولا نم نكمو نع مو ميم قنعلاب
 م ابان: لا ينانلا مر وعإ ادع اياملاول نااهيعا كاوقا ظ
 الفرحأ وزو تقتعولو طولا نصرك لامشلائلاو 1

 َلعَبابه ىارصلا بم 6 ىقكنا رح عمرائملاه
 ملد جامل الس ارم همام قارصلا ماك لك تاع مب
 ميلا اورضبرفلا در جالا درؤ كل او فاصلا اس ا ةعبس

 صولا رجال ولكنا 5 فاصلا هاوس لاكن :يفأ نالرمعلاو

 ظ رمل |_عمامسو هقيلحتادرملا رسورطكد ا اصونلا هآىسو

 لالاو ابنزمما لاقيالوا هن عجموةارملا تقمص لاقي
 فىفاخن ,لومو رز نيتاقدصاشل ا اهاو ىلا اوم
 . رضي هنمل ةطمرمواهوسعن امن نو فلط ناد
 اهسراو وج لعبا قصوبلا__لا قو قضوا منصف
 , ميو عرلا عصونبا للا ةواعجرج ماس اكرهمما اهلذ
 فلل هعيم | رئأب_لات بالكل ايد نق قيالعل لدا
 سا ءاوسإت نان اهيآس رف عامل زعدا ضرر علاقو
 ميطعت ريل م ماو ضوعريفب رطعلا لئلا ورلع ىلا
 ردااعدرح] نالوا الي رف وافسالا نع ضوعهائنأو

, 



 يلا هد !اهتنال سر ىلا اهضدارا ائاو ميطحلا ل كلانس

 1 ل أقرباوف مب نيزني) كسذم نافل: | ل اهزنال

 0 رهيلا نا يئاثلاو انيس يال نقتاةرصاشلااونإو
 ١ لص اهلتهس لكي ةارىلل ةمللا نو لص مال يلحل !هشيشب

 ١ ميل !كلربب دس عوزلاو ةومهت سذغا اهو !يلاوجرزلل

 1 ؟ ملل لاقت ها نم رل تلاثلا و ضو عربخم هرتحات اهنا

 ميل وي(يل والا ر مما انس نمر .رثعو ن اكو انعرتو

 6 ومان يسو بيوس ان ديسة صقو ىلا ةنسإ_ لاق
 نيباجّودبا يرحا ىككتا نإ ديرإ ىف مزلسلاوةالصلا
 جبااضوع نوكيناز جامو يبامفرجاتنا ىلع
 2ادنلا ىتاكر فارصلا ىبلدا امص نوكينازوع 1

 ثا ىوراك م تيمهش تس كير ميلا نزع الخا نوع لب.
 طماع وز الربا نم ارحأ عمتي لسو مالعسأ ةصونلا

 ةارما نا بكور لمعلا ىف هاوس فارصمإا# منان نم

رو سأل وس سرين ل قد لسو لع سا !صونلا ثنا
 تيفاد

 رصد لسو ىلع لص يبل اوظنلا نعصم كم سفن

 ةجاحنماسلا ميلا ىنام_لاقممبوصمئاهبلا
٠. 

 للاغد|لوساياضور_ٌاقف مولا يلج ماتش
 كانا ةتقمص| نا لاق كر زخا_لاتفاعترصنالاقف



 لانو لاك اش رنلالاقن لكازا الوتد
 اؤص جل انذاسدحت 8 انرسرحنمائاعولو سّمْلا

 ارامروس نن_لاتنازولا نيون ك دماج سطع لص
 هند در و ا

 رماعزيرفخ كور ورمي نال جظفا ناكرهي اد هجور ١ذ١

 اصاهإ صوب ل وةارما الجر عوز لسو ملعس | صيبا نا
1 

و رمال يوت رب ام اَنلعا
 اتلاف فا

 فرب ركع اهفادصنع
 ةركذ ىانهلدرهلان ود ىبجوزلاراببعااكتلا

 عيببلا ىاكوبرْرم ضوحل | امياو ىوعلا ئيجؤرلا
 0-0 انولو ضوعلا رم موصل ناز
 لاق ةل ب انامهيلكو نيب عقوات) فعلا
 ماا دا ريسلاردامبعنيرعا نع ثاَسلا لاغقلا يور

 دوج لاه غرحتسلا لجل املا زوعله ونملا لاس

 ىه |ادإرااملبسباى بابو تكهأن نام ا مدرب

 1 ٌْ 7 0 ا |!لوعفب
 كل عرا/ وعر ا ربل نا نانو ىدسالا ان

 تعداول قدارلا سلات لا يسم خيل بيطلاودا
 ةارلا 2

 1 أ



 اهاعداولو الإ انلاَع ءىزلاركاوزجيمتلا ةزرلا
 اهم عءاولو انين ىلا ا سانا تركأف<وزلا

 لو لود هبشال فرعي كرن مو حالا لا ءو ضيوعتلا
 ياقلا لاقافل|كرقيلعتْىت ىوغبلاعزجو قانلا
 افنان اند مناد لك كداولو نيح

 تال

 فلتلا الئ ارهجوق لق لوفلادانلاَك يع
 تاوص الاى ملي الل اقد ميام اعاد لق تلااقولُع

 الاي عاتشارفعر نيضاعإلل قام مار هف

 ادم ا يوربياهرصزل باك نا ىلععي نينجا عيبلا عْضدو

 لاتفاتادص ميايريلعو ىوهلا يف تلاقولذ يسيل
 ماكل راكو يلا وصلو |وملاذ نوسيخل! ىمرتال

 ياتو مهلا تدثول ترف| نانةارما عاكداولرنا
 قول اهب ارك : ورم هتس انده نارتو كداملا

مز ١ 5منيك قرص هركت ا 5فارصلا مهرمائل أ احر لح
 ه

 بموجو يق مالع زامل يكب واةيعيؤلا ميلا نب نإ
 ماحس السا منج وزان رهرلس اقل |تلائولف الا

 ه-تسسسع*ه٠*سس (لا لباس ىقروكر أ

 ق/اشلاو رزسح | درع فارصلا اشد هآكنلا دشنا



ْ ١ 

 ررقم فادصلإ افاد ناآتبارور دجاو كلان دنعر
 , | ايزلتخا عم قالا ب عطا موهر لكاعو روينا دنع

01 

 ١ لئالرىلل جاو قتاشلا لاذو مارد التوارانب وبر
 أقارص نوكت ناز احوبيلا يف انني نازاحا لكورمهملا

لازعارمم نوبي ناز وك نإرفلا 3 ند عاكتلا يف
 ر

 ةئنجودل_ااقو ئيبإورلا ىدحا يف عاوهناشلاو

 ١ وعم ب او فلاؤلا لكك و اوهمم بولم| ناو رر هلا ةرخا
 هكا ارو ىحاو قضاشلاو هفيح فا عدقعلاب
 الا 2 عورل تدعوا ك.وحرلابالإ

 دواساهرممتاهادو| | داو ههص قضاء و دفعلا
 ىلا نيب .نم اجرك الو هفينح ا منع أت ثيح
 || راو انما طنل انه يدخن رغما نال اهرليرب غل
 أش ثيجالا القنا مدرعم ا هاهو | 51 ردن اتضايق
 ضو نآرزلا لحا داسل ىتفلا يلو |هيرداسال قو

 كح زبزوأسي نإ جرلل نإ ىاوتاشلاو ىلا

 قهاشلاوروينح | نعةعتلا )هل ىيلخ ول او
 دعاو



قو هزملارناميانكلا ىف لاتشاور «اؤ جاو
 دعا ا

 بقال لاقو ئلارمم ىضاهل ىذا اور ن
 ماو رضوملاربكل ةحتمالو بكش )لاعب هعنللا هن

 بهم يو رولطمإك كامي | باور رنعو تبعا تقرم
 ا ١

 0 زقلطلل ركل عزرجاو اهياىتذاشلا لوفورئينجيا

 روطدراهو عرد باوثا الث ةوئملارويحوتا اذ
1 

 لقول ئل ارمي نص دو عزلة رود ديزيالا | طف

 تسد | ريقب امر ىدحإ يت هاو ريلوق عا يف يفاشلا
 اهنا ه] لوقوهو يتنأشلا نعو عرطنباهرزد كل

 كنتو لجو هيعش تارصلاكوسر: رع يام دقم

 هيباور _حإ] نعوأاهرد تيثالث نع صقش لأ هننع

 تابوت لكدو ةالصلا ايدك غوكك هر دفماهبا ىذا

 رارابتعا يف اوما تخاو لكذ نع صقني اليراطو عرد

 تابصحلا نناةايافيربصترهروشوبا لاقتزثلا
 انوكين الا اهيلاحلاو اهمال خدسالفنصاخ

 يت ةلرملا كاوحابر بح م وعجاكا اقوا يسع يغنم
 ابق نم نوكن نإ الا اهياسا نوداهلابواههشو اهلا



 | يجب ماشا _لهاةو نصفْسال و سماةرص ىو تزال

 ! يودإ] نحإ نمي اتربلا بسنت نم ذى ئار يؤ نابصعب
 . | تابصعلا اسد رف نانرككرك تاع خا تان[ بالم
 ( داو < نس وبحب ىوتالاخو تارج مارا نهرعي اهعوأ

 | ىتفالضغب تصتخ | ناذ ضرع ب نلتخا عودا مراسو
  نماهناءا هيو صم_حا لاو امل قيال صو ) بنر
 ظ _م ص ماجالا يوز نم نهو تابصعلا نس انلا

 '  ةهوبحو) لل اق قارصلاض شيت ناهوزلا ىلئخا |ذا

 مه اثواناطم,هؤرلا لت كإوغلا حاد قع اشم اد
 بوعزلاؤذ |علا فس راهم فرعلا دلس ناك إ راكم
 رقدووزاملو _اوهرلا رجب وعلا رسرللاب ناكأك

 عاملا ترزوع هريب يزلا )وفل مخاوأ كوش وحلا
 نع عارلا بطل ومحو عورلا وهروب جعا الل اق وهى
 رم وهو ىو ل اومج رتل اديسلل اة و داش بعخرد
 ظ 7” اصف ناّتاوردعأ نعو قف ألا سنام نم

 | وبا القرب يطب الهزوحلا دعب ئارصلا هع ءدابرلاو
 ١ فولط نائاهيع تاووا اههب احد نا ةَنبابِنِه ويح

 ١ تامناو يملا ئضم وب 'هدايرلا ئضم اهلد لوحرلا اق
 دقحلاب لاهل ناكر نلطم تلا لضم وحلا ]بق

 د



 ١ كح ةرايزلا عصارات تلطما طبت ل نو تين

 1 ةديس نزلو عورتا دهلاو_! قل سد
 هبال هفينحوبا_لاقارعصاهل سوو ةحوزلابلخوو

( 

 كاي اة داهلثمرعم همزل قتعن الاهلى
 ظ اخ د

 «- حولا ديرما وثمار عمال تعال ل اقوالماكوملا

 دحإ نايباور رجا نعو فيحلا ٌةمْرب قيم هبه
0 

 ١ يعدزي لاب ملاح همزلب ىحالوقداشلا به

 "1 تال ىلش و] ريمث 6 ديسمزرأب ل دار ناو ميد

 4 اذاو ) صضغق ىلا شرب قطبا نأ ردي

١ 
  : 1هج
1 ١ 

2 
ْ 
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 0 يب كا عوزلاهزغم اقام فشار مات ةرل نإ الأ
 1 8-5 50 لكلداهلر ماو رقينحو إلا اذ: ل كدر توئئمإ ماه

 0| 0 1 تضخ ا | اج[ 2 لككاهل يا ىداقلاو كاسل اقر اةفادص صلينا

 1 الارقتس وا اهي هئام اكنلا خوال مت لهرهلا
 ا ا فىولابالا ؤتساببإو :ر مول ىف ىتماشل اك اعف_لوخرلا

 1 ١ ٠ رعهيلارتتسا خولالةدمتلاطوابالخا دا لكيم اقو

 ظ

١00 0 

صحلاب مول لوط رس اهلا نب دس اطبإ نأو
 / ا را

 عنامالؤلا ةولمحلابرهيل ازختتصرحإو رؤينحوب [ةقاثو



 نافتالايل رختسيب ىجورلا حا توم طورصجا ناو

 '  رملظلل وو 11م نعروميلإ جعررجأ و و ةفينحفا نع الهر وفسما هبل مباجالاو طالما هني فسمم قتاشثلا
 ْ راثئلاورخا نع ىئناورلا يرحإو يالا فق نم

 | ىككالو مي سسإمال ةنينحوبابللاق طاعتلاو سرعلا ف
 ناتياوررج| نعوررهارك ىتاشلاد للام سلاقو هننخا
 نوال رجالا و نيج ماشا د لاانو ةفينح وب | للاى وتو ناتطاكس ملا وبعه هلو اماو نيبعيملاك
 اما ان معردا يضر يووملاكلاذ ةحدباكق
 .لاعملا حل انرازعالاو ةد اكول داصلاو نيسسلا وان ضب سالو سردلل ميل ولا عاونإ مينا تائاببضلا مجرد
 ظ ةدالولا عباس موب هقيقعلاو مرد ره قو لدا ضير املا نا رابولاوعو لا نسدوحازأسلا رول هعيقنلاو نبل ارلإب هريكولاو نانا نيل ا لاذلاو

 لا اىطل !١ييفد لا دما ضم هب ءاكاو ةيصم اربع عند ءرا ١ ماىطلا هيما داضل ارلكو ولولا تجمعوا
 روسهلا ب مأب ىعسنا انينلالا رئاض
 مامي خريخصو | ةربرك ةارما لجو جوزتسا ذل وشنلاو

 اهل

 ا

0 
 0] ١

 ا
 ا



 اهيرعبرسو نيس عشو| نينس امنيا نك ناباهلم

 مدل أ صر ئه اعئع ىوراملاورملَس بجو |ريِلَش بلطو

 م,يلعرا مصردا لوسر ٍئجوزتتاناهااونع
 تاقعّس هنبااناو يف ى بو نينس عسا ناو

 لاحمالص اللاهمالا ةريغصلا ىل دوا فارما تبلط

 القل هيرواو لو موه و ويرحم عاقل اقدارللا
 تاائ هئاشلانا دماحونا ضاتلا كك صحهيو

 لخرب ناراف حناع المو ارم قد !دا المزن
0 

 تناك ذ ١و اوعيركو | اوبحومرلا هيلا عفد:عاس هي
 ظ ا

 > ونس نإ ول زويل اريبارتفلا لعبه م ئكاوا اجور
/ 

 000 ,لوق دو أن رّمس لج : ابدوصنفملا ن التبن و نيزع

 سوبا نالراج نيؤييتتنن | دارا هنعاو كرت لزاخ
1 

 1 بح  اوبائسناز وخالق رباذض نيبوشج ناكزسو لع
 اءابس9 ىلا هن لول ول اب 1ث اند ابلا يصر ريذت نزم

1 

 هيلدا عدجو لا نايصردا ينحر ريوعجوب) يورو ريكا ك
 ا

 1 اهماحا ىلا ليمن ًايارس| مل تناكني_لاةزسو

لاو رما ربوع ءادإ نانكور م ناكناذ_ليم كور يَعنم
 

 ننبال تام شل عوا اعنا نكن آو قينرم عفا اناث نو

 , هحوب ع 1 6

 سوا سل

 هيت سيح جمع رهو 5-3

 ”يدجج ج2 < دج

 هه باقي .مسسسلا با ل ا

 ا
 . هدد 0

 ةدحل 01 يب

 د
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 ا كرب نيب وا نك الرس : ةرحلولاةعّولا جمان الث او

 . ص نموهم مرحاد دع ماّدأنأو :ر )قرارك
 [ 00 اس ضي مناة سم

 | الاول أوم مل او اسفنلاو ضيا ماد انغلادايلاومضيإلا
 5 ف وه وم ذو نلسلا ونال ومقملا نالرهاظوا اهم
 م اهتحطغساه عفا تناك داندجلاام ينجي
 رولا و نيدلاو نوجلاو نيدرما يتجول حلارشلأ
 أمم فاه انوع ثاكناو مب الصك الا نال

 فاه اكن اكن او سنالإب_لصخالمال ىلولا مضل
 نجاه عا اح ةدحاول م هرذ ناكن أك تولد ريم

 ول أمن هيمص تايقابلإ تغب نأ يلولارز قلب | ا
 ثق نيم ةرحاول مس د نإ ]م نج ناو تندد رلع نك

 مم أيار ناو نمل ملم معقل رراصم فلولا كرما
 ت:برايملاب ناكو رماقم م اًكرمالن هي !ىمل

 نرسل لزم و رلزني نأ نييورباسش لعرب فوطن نإ
 | هيدا | وضعبلا لعرب ئاطناوريلا ةبصاو ةرحاو

 0 هدو م نهيضعيل ولا مش نأ 5

 !اهلذاهعرير جم ةارملا تن اسنئاو
 دلب 5 اذا كرك دوج ومر ل هم رزان هةانقسالا لباقم

0. 



 ناوأهيحمكي م ناو مسفلاودقفنلااهلذةجاحاوالغتلا لبى
 هقفن الني و ريشنأ ل ةجاحلاهرحو دن ىلا كنس توام

 اهصتمال ةها عرفان ناوالزع عشانا و دج دامي

 هدنعتناكنإو يلوقلا رم هناا عمم قفار
 كالا

 / اس اهم ىلط ناكن اومن |!ىقاقملىوس م صدورلسم

 ةموابسرتهن ا يضسلاو سكمل ايو اللارمض داق اهيلاب

 نال مون ىرخ ل تنع راوي ةدحاو « )منع ممن نإومو

 : الا بذا الو اراه دهن اك]سر لع ردأ ليصوبلا
 كي يصر لين اع نككؤرأم ملا راهولا اكرم و ىلل
 ود .ويلعسأ لصرتا ل وسر ن اككلائاهيا

 ملبس اهيليل تبهو ةدوس ناوبغ يبل صوت ةرحاو لكك

ير وئملا ثارادا ةارم ا نم تره |ذاو
 اهطعو طفوا وغ

 اهبرطأ زور لت ناناعياهروثسنرركت نافع رولا
 لاو هجولا نيو نم الو رثالو عراب راعايرص
 بكد | ناو رملا ب غلبب الورما حر قش الا لاترفوجملا

 مدل ةبحوام عنمزونلا رحال لع نيجرلا مرحاوزيس

 | ذاناميلع ريب يك همت لردع جوا مادلامهكسا
 تضلاوا ةشلارلاهمبولب ناولطلا مصسا مسائل ىرع ٠

 وغلا مجم لل ثوب بايثلا قيم و



 ننس يه

 1 هع

 | | ففوباحالصا اربرب نا اهلها ننال حو رلعا نساككاوجاف
 ١: يبللالاةضابعئاقلا لاق ةلل_ بان ابسسا
 | | نالجالا عويس نييلع ب ومعلم ءاسلل عاشر لعلا نم عيغو
 1 تلافنيحرئياعماللا لع جرب مانملو كا ذ نس هيلع

 | افلا لاهنيفرشلاة ارجل يرد زباع نميز وع دخو
 أ اههتسش ل واواهتسرذصل مشياع نمر لكن يدنعو
 " لباس روكرملا الملا تفل قت ماهل ملو

 || تاقالسداوررن وانساب
 | عيبا رمزا ةدحاو رع تناءنث ءامالالو دجورل مضالو

 ول وكت عيه و عاجل معامل ىق موسفلا بت القدوم
 | تنيلطجبإل قسو ماب ةدهاولا نعو | نيعضرعا
 | كلغ بيو ةقفنلا طعس عاجالااءارح ةارم ار وشو
 ك”ردو فورهملاب ريجاص جرشاوم نيجؤورلا نضرحا و

 1 ةجراا لغم رهارك راهظاالو لطموبع مريلع بيان

 1 عامإلابه١ورملا مادخل و نكسملا مزال بواعجدز ةعاط

 ١., طعم ةومكلاو رقغنل درهما 2مل[ لع بكو
 | بهذي معرلا لعرب اجا رهنوتو غرطل نكلزعلاو
 .| 2روي طل شالا ربعو ارت ىفوالاذ نعوينكك قفاشلا
 :| دهاورككورنيحوتا_لاةرهل نكت ةعالا ةجورلاو ايدي



 هن هاركبوماثلا هز وجو 0-50 ظ

 ةعبناهرتعم قا اركب ة برجل تاكناو هع

 تش اللا : ٍلعْئَسلابر د

 ا 9797و وس

 ضخسمأسإ نا !درلل لهو كرنك اللا بببوأ يدب ىوسب

 ك[:لروينحوبا_لاذ ضرب [ناو ريغ مبان

 يوال اوروينهىبإ لوم[ عارحإ ناي أدور للام نعو

 فققئاثلا بهزما دعه زعرفب وا نهاضوب السر | ملل مدع

 ه«بلع حو ضارئالو“ رعرش رع نبراس ناو محاو
 رميح لاتوىجاو ىئاشلا دنع نعل ءاضْولا

 ويسر وم ولع ةةضواطملا بيإل 1

 دئإ م جاكتلل نأ :[ ٌئاورِطحر يغتر رصموهاءاهنسو

 ةروصاكو لوئشاؤي يك لطصملاركو اف اهركرب ادن

 ب طور يتيما دوا "الاد وصلاوأ

 رك فاصل ةياعلا جوزل اب 75 فووباىهدحو

يراجو| اممع ناكن او ءاولحو | ماجن
 أفيسوا اخو | ة

 هب ,جركباءاناذصو مص اد رعوااشاقوإ ١ وأ اراقعو|

 فامملاوضونملا<قارصربْب تااكوارل اهلي دع ظ

 فتمو | هريشر :ةلفاعَرفلاب كن اك نإ هجوزرلا مص فت

539 
 0ص ماا يل يي ١

 هج

 هس
 هع جيلا

 - تعال
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 - ممماع م روجعسم | مدح معه هل .. يساهم
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 بيرتشي كمل نيماو | ىولاوا هل دا بالاك ارت
 | نا يزرافلا ترخضم ملا رتايايعإ ب
 دعك عرش حولا عفر دو اهنا سل يعم سف بكي نا

 ض1

1| 

 2 عورلاىلولا ا مي محو
 حررلا ب بر كد ديكو الا نم اهربعو | ادحول ابا تاكنإ
 بصرم ردعرمللد بالااهريبك نمت بنو بع معماغياوا

 نلاىللو ىلولا تن اكناوا هو ناووباج وزير يماشلا
 ةلولا وزب نمد تايصوعلا نب طلو بالارع هزه
 .٠ اناولابلا بيئلاواولابلا كلنا !!عمزس رع كان
 - ريهاوجتالابركذم جوري رلذ ريشا الكت اندرو
 لككذكد محملا للا جوزب ع نوما نملارعو اهيذا
 رويل ورنا عجور وتنطل ولم وممعملا بيثلا
 ظ تكل: وكب كين طر ناك محزكلاملا نزاباعجوزب ةارملا

 2 اهيضايوؤم رمان اال د ميسا تناكاذا
 تاكا ذا ئعرلا معرضنا ها هير ذا اا تبكسم يكبح
 اعتني حاكرب نما هي ون دد كانا ىلولا
 اعلا هع الدو اهل نود ١ ىكيروكدملااهرلاو]كربرتم
 ردوا غلاب هاهم عناوزكن ما عرلخ نارود
 سعا ولع مرني تريلاول وعلا مي رزس خرج حم

 2م
 ا
 ١
 ١١
 ١
1 



 0 تاواعرشلا هيلع بالولا نير وكرملا اهرلاو ناو عاب
 ا ملثم العاهل مر عصرزد نيعملا فاصل !ناواهلاومكجوزلا

 دطلو ب از عصحم ا يورد ىوي نم ولا ناكناو
7 

هةمهؤزو ةرعاد_حتقمؤعالذو ردع بفلادا
 ١ ظ 

 موو هنا ءاجتكأ 9 ىزلا لوقو مبهم ردو هداقتماو
1 

 ظ ا ٌدحاوش | عوزلا ف او يفالفلا نالفوهد رك عزلا
 رات وضعبلا رم صْقوإ|ضوفموبع ناكإذإ قانضلا

3 1 

 0 3 اتلادىدومهنلا ةزعمو لك :ىلعر داقو يلا ضحبلا

 ا ١ 0 عم ظ

 0 تاق
 ا ءوصمس ل اوم لليل وم كسى دفن ارح

ىلاتؤنعإن أو : يطع نور أ وبا يما ١ قس ناو
 ١ 0 

 ؛ةموقلاو لزم فرب لّوخإ ذاريل لو تفنو فلا

 رهاأالارل اال نارهيشو هرعو فيزتلا صوصخ بهرو
1 

 ارههشو هدانا ث صل ةحابهش ل كرشال رهو
' 

 ا سس محراب
 ١ ا ماكرو نيؤطصملا صرف مانطصا '

 ا ا



 > رهاصو هورصأن نيل | مير عصو مل ىلعو ريكا لص توممملو
 ١ نيجي قرعإع ورهاطوثهرههاصملاو عوصاتملا اونسحأو
 بلفلارىكنس ساملا نعريلا رو“ هرعداطملا اولجافرومطلا
 ظ بح ملا جب ىقعو مالم كر مامجلاوميباوصو مع

 «ريك درو اىئاضدواسانف وبلسم لا ديد معاك وصولا مآ

 موسلاماوارنعاوفقدو مالمللابعأب اوماك دو مبامجو

 ”لالسلا تماقاوالا ببس مومئماو مالخاوننجاد مرهملا
 تابقتساو العبه و «ابيس ناوي الكميمابعلا
 «نيسوملاريد | |نالوط اي ,لا ماداو ءابنسضا رسوم ضالا
  ءل مال ملل بحاول |دا نير ر صان ماب كالا مامالا
 / (دفكال جاك. ماله طونملا ل سو عرانن]5ذع مامالا نييعتملا

 كك دنهي برههوىرتفج .:يرلا ماما! ناك| ذا“مياشما
 2 تالدنالفوبا نينضللاوبماو لع صنملا وؤيلطلو

 *«ترشارلا|ىلخلا ميابأ زعو ريكدا يضركيل | عوبنلانانويشملا
 اهطووتتسرجوم ,مامالا رو نيرلا نسرمجملا ميلك"

 ظ ظ انيِجر وفروا هلك را ا وثضو « حجر 2 يجن

 اقملااث الوم مالخرضعا وش اهل [رياو مولا ةحضرلا
 ' اسلام اث الملاك نانلال 7ك



 يرلا ىف الفلا للا ن اطلسلا هنالك نالج و تيرل و

0_1 

 2 رن لحمل ملكمو تنسج يل والا لزم
 رها_اوصر هدوم 'هسعنعمابلو اللررملا همسي ءاحإل

 .ادرايهاشرا دال فروج وزد حك لعسا لص
 لكن ىف هناثا مباصآ تمت او وروتم رنرهاصمإم

اونازس لو كراكملا صوا ريتنسل ١ علاو عاشت ىتارككسو
 

لُخو بها ذ دهن أببأو بحاص موب اصاص زا رمب
 كفي

 نينو اربما ىقسْض| رفولام ::كيم] دج اوبم اوك قيلح رعب

 جدت كرجل هيام رولا عيننس مايارسا مادا

 ميسم ابرك يريد و ىبنلاو تانبلا عوزو

س مررع دروأه دعى فو ون يلسلا
 2 21ش د

 ٍفريئابهر الور لا يلع مل وف يف رمسس تاو

 ىضو «قشاَت تاب فيثرلاريسج ولا صوكمالس الس
 ةرع نم ناكو؛ رص ر هدا ويحل فردا يباب نوم ظ

 كضااظض)ارييعملا فاطقل اشار ا ميويثلا جرا



 ! فيرئار يلا وااوهدرافلا ةعيرلاراثلا هخايلا

 || يتنلاقتلا فيولا لصؤل كر ارهاهلا بيلا بيسمل
 ظ ةوؤطصملا ريكزلا رصانملا ى2ئتسملاو ميونملاو هلا عد 23

 ظ رهاطلا بيل | بيسطل فيوتل امديسلا نب نالذ نزل ذوب ظ

 هاو هد ارحاو هأيازكوبو نال نب ناليلصالإ رك

 | 1مل نب نيىلو| نمل ينمو ادام! لا صادر
 | لريط ارد رايتخ لسن اومنخ علطمزلا ىرمكما يد بلا
 دقو |ر وتس ءكوكتملا مس سل راينخال!نايحا إو
 1 فيولا سا باّكق وك مايقلا بمحو ْماصوأ فهلا تلك

 دمثئرلا باس )ل ؟عليضف ولام عم مانيتسا وماتت

 ١ يلارغيرتلا ٍةَّيَدلا دهب مان )اه ماض الاوز ىلا باي
 نياءاد .ميجول ا همجو ت وام اعين بنرلا امو مدلل تدب

 | ةمفف ركرياهرما هل يق ناورعالذ رلاوحا لعةكال
 فنيحو_لاضمل فشإب_لاصإل و راك )ل جمع | سالم
 هنوجرصفن ل نادو بويسملا عم فيضوملاربم | انالوا ملك
 ظ بعبعصتيأء لا عورايعات ميلا عربخ مرق نونككا

 | رهوضاوملابعريستْ دحام طعما مالم نثر كَمْ

 ظ ”درو ههثملا يح علابلا مودال يقعد تكرلقورتطجو
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 ةرالبهحوزد ههتبلاَةاوإعمرلاب همومه اطل ريل الس نم
 هيبصحلا منوصملا نيا موكا جا املا هيفا عملا

 ىميئملا ديلا رع لا ناطللا ان الوم تنبإ مئالف

 اماه )نان سو انامل تلك 1 هانمتحملا مهاطلا

 انو ن 0لد ينم وم ار اريام أ افلم املا اضع مْيِلْحَو
 20000 ارحارازيو تالف ان المل الغ

 مهملع أ دص بلا عسابملانممهاربع: مم 0! رجرأ
 فكيفْلاو باجي لان اشار رجا ءىناىح اير

 عِضلا باملا ادهاؤ مطوطخوضاو هتاهيترعزلا مولاه
 يد | قاسصوع مو رعاع طيْنْلا ةرهثسر شدو ظ

 "ا لا لوم ارو باككاو ةنمللاب أ مف
 ىسارتشللاو لهن اورام اوي نم طعارنهل انك

 نيحلبأ ررلا نو ودب اج امد نامل توكل ادوصغملا لوك

 نايا فور شد ,ااهانيعار ائيد ارك ارككمملا
 رائع ورلا بكم هالوتوردا بك نينسوم ريما انالوت
 يقرا طبر سا اهيحجو اوت مارت اءاهتصعزا

 اف مويه وامي من مدار |اىناعملر اخو دارتتلا ش

 بطلا عنيا دع_لعرسا ملاعج اكن مبطخحركئد دارا
 راض اَجآحمالعوميرلا هليل ف اهدا مررلاوسار هرم

 مو سلا *
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 هيوم مسسم هويام تيمي سمو 7-2... حمس 1 د دما" 000 1 ا 2 - + زا

 ل هةسلاو اولا زلاب ده عرولا ري عو ع تان انيضعزعأب

 ل تييدلاامهينلاةّنَّسلا قيرط و ههشناو «دبولا
 و دلومت توا لزمالا عاتجان ملا !!اكاو رب رمال

 قلادمارعا وج سلا 0
 ظ هنو: لا رئدلاازو دوؤذعرها و جاد>نإ نك 4:ج

 ظ | ةقرسيفنل ارثوهوح د“ ةنصح رزاسقع] وصح

 ] م ووفر و هييم بج[ ازوحنز 2 2

 و تار هول طدجكللا ا ككيرشال نحوردأ البلا

 ن أريد واةوصواسس !سخيارتجاملا مقخيرلاوهر

 تم انح عموطملا مبرتس حيل | دوو ةريعارئأئييم
 ظ ”تسرعأ نزلا نب قلو ةنس جاهلا طوجرك# |زاو

 مقلاتا "ا < 2وأر 0[ :حزاع فطلب ضف

 0 ش١
 ' ساوكسع بيرل ربااوعو طسدرطعس احس «عأتن

 مارتن 0 ميبج أ وراتوكنلا د باكل انمبره

 ا 4 ا فذ ةزلصر سرع فيرثل ا يرش

 2 | بير ئ هر و كجادتلا
 ١ 1 0-0 0 لص

 عدووعلاو بيلا يسع اجلا ناف فقنو ارك

 سداتما
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[ 
 «نلسااعرد لا .يهيد كداب الر ااوهدوللاتاتئا
 «هسلادباهلا أ احارمرعدول نولضدالا صد عردوعولعو

 ضرع )امتفؤسرو مدامنا ةنسلا لعبا هخاناو لكفت
 بانا هابعزعنيطلصلا ويكتس كابل اركأو لناق

 0 لضخ زمرد يريح اوف ايضوكت نإ
 اي رمل خبال يدان

 هر نارد ايارود ا 2--- ارنابا.

 راغالا؟ترعيشا ذل هدو مجرو ةدوعكح
 يشم مسكر لعيدا 0 -
 ُْ 07 د ل نم ادملا بطل عاملا هاضئقاابمل

 للقلا ماه ديسلاتو ئئائلارطنلا فرد يبل فممد
 يا هع ام

 ,ميلزأ| داصو) تح ىرلا وجال انالفرل نال

 1 0 ١ هزه دووع: عل 1

 لهوا ىلل وءعبصتش اهرييفلا نسمه ةدايسلاراثا لع .
 محلا ريزب مارجرهفاد_لاح عفر | ف قسالا املا, 2

 لكذب في نأ طاذنو مياولد زول ادق عو مبان ىسلا ظ

 فول |سرؤلا يئازلا لصار ركب ىعابب ناو ثا عع

 فن مج مراهتإلا رص قئاورشاو اضم »فج]: كروا

 ص وو وب و
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 ١ كوعج اع سالو همي زج مج ورومجيلا
 ١ تناكو بسو هجواكع رطل امدح يدل ىرحإ بيس

 تىحارهو ىلط للا مزباحا نب بعوب ئلتموسرمغلا

 وطي حو الملا وينملعلع ذا ريلا "اذصالا بجو
اكو نول نبأ زال زدومكلا عررل اورادوصرملا ىلإ

 2 رابخإ 

 | سو يرلااهرلاو نجر اقنال شما هقا واعز رحإ
 | لماما ميضللا ىمتردال ىربالو أ ةراحوال جف ةطخ

 | لاجل ماعلا هد ربرملا يول ا ذاولا ريو بيحؤملا وع
 جيلا «نسرم ايلا وسير ام يرلا الحلا

 © عرس“ عادت هل ازا اطاس اكتم |رلطا لحل العجل

 فيطلو هرياوهو ةرياؤد نوزما الا تقمروجملا منجي
 يب هرصنورا و عب ىصاْود ماؤنعاو موا عم هسن ١

 معبرا اوصئلاو هذلابلا ىلا. ةيزحل ىف ىاقلا
 تكزلا دزلا هلآ يطل لها كلش يو هغبانزك
 25 ق بار رك يوزحالا ةداوسلا فكر هايصولا ب ما

 ةحاصعل ا فرطْوت هظؤل زدوردب تاكو 9[قظدام هارد
 | نيل ارت ةلكعو دمدرب نيبىلج الو ل واس
 | قلئاور نع سم لوكملاو دبهلا )ذاب مطاخ وال ككاو

 | داع لقلاو ءاذا'و ونال از يدقربلارطتا ورب

 )رم

 7 نو ا - ةمصحشح ا - هو مل-ل ب 0 ظ١٠ل0 جل



 علان قزبلا شالا لوطالإعايلاوومف

 يي د سل كلود ]

 او ىعذريلا وه ىرلا كولا رجب فْسولَعو )

 اراب لكو مزخو ميبلا بئلخم او بطاذل هلك
 ردص ناو ديعسلا فزعلا انصر وج قسانتو

 يضر راعربلاراشملا اهرل او نم نالت تلا ضيوتتلا ظ
 بيلا مان هاضئل ا ىي أتانا ومد اني يكلاروملا

 راثملااهيطاخزع اهو زيت نأ ءاضما ورك ىلاقيف] ىهش]

 رمباهأئ لجو هيقعقشوتلاب نرقورلظرما غبساربلا ظ

 دههشضشخح قو مرككارندأ لوبقب اووببت كاملا

 يتادتعماسأ ىىبأيل نعاس الالعل | خدم

 ريل اولّكتلا عيدس ماهش ماتو

 رباأضائأ اراشلا نالذ قرضا ام انه دمع عل

 ربا ]م ادإ هالعأ ١ نالئمنبأ الكرتون يلعن

 رك صر وسر زنسوررب | ب امال هالعوريكتر

 نأئزلا ديجْإح اقامص ظعورجرو مركو فسو لسو
 هييس لس 1

 رم اهجورر ارك ارك بهرلا نزيل هدوهشو هرداعو

 تنال اواو اهاضواْشإب كوب



 ] نالم ءاضقلا ى | ةانالوموانريسوعرتلا بئرملا تذالا

  هرعاطلاورزطابلا ممر لع ةبساو هرهارلا مايارسأ مادا
 )رممابعين اه وزن يهالاو اسر | ىريح يبرأ وجد
 ظ لكانه قرش عناء لك ءاصخوأعُس موصو رهن أ ضرم

 تيتو 1وذواراا هاتلج نوطاقبو اكوبَق قيذوتلا هم
 ' اهتامض دوعسلا كراوح ٍصؤاو اهنا 2ولا_ك السا
 بولا تاحو بكقنلا مراللا ماطملا هنهعام ا نيمباو
 ] فابن | (مامهندفلإ ملا وغم ناسح)!تاسل قفطو

 0 را و

 ”لنأر بطب در كررل نسارعل بهو ٌمصلا ككنعر

 باس عرورلا مهاو جاك نبطح حروبداعرلا عيبس

 6|2نل (رنس عابت الملا رداع عج يول مهلا ثيدرلا
 هينوينلا قيريل |رزسلازع نم مكعد بقاوعل اها
 ماو بقانملا تراب فاضت الامن إذ مركك ىعقجام

 يفداونملا رباهيش )رج مالك دقحلادل خلل له)وم 22 ”بهشاتع

 ةولأىركخا هرج مرت . بئاوتللا بها لع ىخاتتلا
 ننس كولسولا فاوعلا دؤهءاهود 92و ع
 هردعورا لأرلا نا هش او هايلواورسا أيد
 لابمالا تارت لؤي م ربع ةداهشرل يوت الم
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 أب رسلا تي ءلالجل تاذحيق ىلتكتو اهسوغ عناب نم

 نيرعأ جي ابريسرا) لصّّيش و اهسرع مويب جك اس ةطبو
0 

 ١ فيلا نمصنحو ماعو بولا ل الجزم يرل] راوسرو

 جايك ارمعوربص نمره ورها نإ انيس سيئا ضب يملا
 0 ] 1 ملل كي وجارأ ادوكت اواساتاوككن ل اقزككرل ومها
 ا لش ماوزراح ننرلا كو لأ لعو ماكر طصرهقلا وج

 1 مترف باطو ارك نيملاهلا يف عل عشرام عويلا تيب
 ١ دج لع إلعو ارهزلاب ملا مف جو رو رتتبأكيرب

 بارني اب ىىد نيحّمتاو نيروبلايدو يلا ٠
 0 باس ل1تثركذ |ذاد ارم لع هلع

 ةقلابل ويلي زكى طي ةالص ا عصواش شو ٌمشرم

 علاطمو هئاءاء باق نم .قصلاراؤا فيل داهم
 تعلط | (ءى .اراكر ىومللا قراهم لفلان ]م اهيدابم

 بدو اريثك أى لس |باهيس ابل علا قفا يث ءاسسا
 هنبرل طاتحا نم هاو يديني مدام ما نم جالا نا

2 

 هاله نيسخ لصقل زو هنيقي رتعكشاو ٠
 ساما ق1 وود فاقملاو”صحلالوصج لا ليسو

 س01 ريح تالتنالاععرس جاور ل1ةنبب عاظالا

0 



  تايطلا بق اجو تانلاو نينبلا نمل خردمي هنيعس
 ظ امههئديا يف نماوا خي الوككو تاأسطلل نويضلاو ئسطلل

 " ةبضرمإلا نهرادشإ | نمرن !اهيس مجد | ود ىانمرملا ْ
 ظ ليجاف سرع الا هنضتا ب نينا محوروعاليل درمدلا ظ
 ] ؟ينيزعحداويلا اوُكَشلاماورا شا ميل قاخنامنأيا مو 3

 صِنيلاَو منعم ريكو 1 رزيكرشم واجد و رجرو ٌةدوع
 ظ ل دابع مب هلاصلاو يسئ! اكا يكن و ىلا فتلام
 "7 تارملاوعو حض مبا ييجي ]ةفاؤركت نانو
 نهوليكت و ومهما و شادم ْناببو عسعاضبإ لعدمب
 "الدر اكو ريفكيام هذه سلا هن مهر داس | نارية داش وإص

 ءاىس نهراو هدج باعيش لب انمعل ا قفالاهلاطم ف فش نم
 بيميل!اريحإم بد01نففقلو مقدس مون ”مالبلا
 معلاوط بير 217ئطذل | مبرعال ! عرؤم] وطلوس شهربو

 بانا وعلزت م هروماىدابمو هديعساعتإ م ملاقا
 وصع اخ رح رو داصع راشتسإوراوسإ ةاوهامو

 مباع راش ملل تانصلا ف فيي راسم ج دع
 2 قفل! نبع نع مدي لاثملا هربْرَج اجل
 0500 تول اهدوطلاياهتسابسو اهيلاص) ثيداح)
 ويش ردينأ 21جررؤل | عيظرم عصا !زارحا ادهن حان قرط

 ترسو



 نولي نإ ف ىحو اريطشاةئاكرش اجلا زفل ل/ةيوطسو
 ةوياعاىاهلساجب ناو طروكس اعز ارجإ نم هاولاءيلطس

 تابسا اءلاطف طيوداهيم هش ةاكتتم عدوا ذا عرش ظ

 اهرماملاهينس دأب اسيداتلا ب هادا 1 ونس لعن وملا

 32 ءاهرزب,_ مسابح نم بهذ هم رسال اشف

 ناحو ىورد لضفاود عص ]ىلا اهرلاوب_ قت لك

 مل اعكريخإىل [لقتم هلو ىوصو ءوصق دايس
 يار ىلع سسونم بالطلا لحم ل ىلا لمللا جدع
 تورش لضف مامل ردا موبحام وعلا ماما سند دلل
 اددوتيو لاهتإ, ريكو نا تنسحو لاو الا منوعنب

 يلوا ميوبصارئجو فووعم بحاصو ا يرمأهفرعب ابو
 ناكو الخال و سرالا آر قارعإ!بلط لا باشناو
 فيولا ]5 مرئلإ رم مبمدئراو هدا اورسا عرقأم
 بلد م ريس نإ زف بملاخل امه ثا ةداعسلاو

 تحيد ارك ذ يم الا يت رل عري ام عرابلا بيدخل انهم
 مهلك ع ثيحو زمصواس مهعلا باشا تركك
 ادهباحا ريس وا غولس وظرَف نإ نقباو مسلا
 فاتاووريلا ورشا محو لماو يلو معاد ديلا ىلولا

يزل ! أو باجي الوصل تاىس تره ئيحو
 ةمنك 



00 

 يتسلل انيعورطس ناواطقتإ |نم

 ظ 0

 مرا وكل عررلا و رثوصملا ىركلا | روحا دول

 القل ا نالق تن مال ءيليلطل ميفجولا يل ضالإدلا

0 
 ظ .ومرثود و مك ىِعهاحصرخ

 ] ا راك ان نكبهرلا لج
 ظ نإ هيلا أنما اعل اد الص 2 واهي دايركربر ماجور

 )2 "6ماهولحواعرش موصو رونايعرش ييسر لع ون

 ميرثرملاهع تل عايل رولا علا بقوم تس امرك
 ظ ىضفالفلا نلت :#ىرثلا لهو وا يع طويت

 يه د و هدوهيم ةدامؤد

 ] لأ ىزل | منيجل هيحفرلاو رم عملا
 طئحولالحلاو مارال نيب مئزيمو مبزؤلا قونمح

 2 اورل بعئاو مباشتيو |طاتخين أ نع باسلوب
 ' كتان و .مباص 9امربب|رل حو لوحرلا رطاعمم م

 اك يلج )ع عر رباهنلو لوو راكم نوح
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 عرسملااض| نمانل «رفو ا, لع مركشنو زكوج تاويل ظ

لا ةد امي ل كرشال هرحيو هازال الند ميشو
 ب

 كرك الاى نيقبلاة ورب ورملاطناعال اس قف[ بأي
 نجورل | لوسرو ةدبعارج اس | دهتش و هحمال ميرججلا ٠
؟انسلا خل مرهطا ارتحيرت ىبس دوحو هعشو < اهلا ظ

 

 وكس مردف علا هعيخ وعلا سالو هعطقش
 هحلرن !يزلارونلا عياد هعنتإو موملاهحاهيم

 اوتشو هاون !وعيتن سرل | يجو هلو يع دالص
 هرغلبلا رمل! نم دارها ف يره كولس ا داكو هرمإو|

 ةالص جرح 0!وأ نيرا ريح ريع ربا ورلا و جورب وز اخو

 ٠ «افش تقام :زحرو ةووم ىباقنسااش نانيجوزلا 4
 زناكلا تاسسب لع نيزئجاو كطلا تائجو مزلتزبس ظ

 تعا ١ راكد صاير .ىنيذنحأو ىوء ىلا

 صا ي حاملا ناك ىب تح ود و ايكايجت دو

 م هدورجلا لامطل ورم املا هديجلا ىلا صيام ظ

 6 دوهعاهجاودزايد] دم ىرلإ لامه يافن

 مهعاثيرطلب بسلا طا محا شن أ .نيزتبورهاذملا ٠
 ماقملاو دهروملا ضولل بحاص نك دراولا ماو



 اوصوؤتم مثالا مب وثم ام ىف ١للقما دووعلا اولاودجلا
 . ياسلار ايبا لقحم نع اضع جوج دودولادولولا
 مكي ردا هاج 3 بغر نممن الف تاكو دوا دوباو
 - ىل_ ساو ىريتلاهففإ لإ يرن و هراحش ا هلمحو
 2 ثيريو رتا ذراككن يت ىس نا بجاو كاقاور سوم

 ] ماع و هج ناصحإملا دعت نأ دد) مرك يطصحام ظ
 - نالقلا بطحو مدت كوس عرم ىرل | مده

 قفا 2و هيطتولا جاهلا عم حاحا |ن ميلا هنرمأ مادا
 ' نما ءَولاراقع هيبشقفاكملا دّشللا تازاومو
 رش 'هدايسملا ىضلا تركو ررللاد هراداه لاله
 رمال ئلاريوصلاو هراّسايل ماهروبعم قتال لا
 هل سوو درامو ةرصُْق باها ا م

 ؟يصق لرد مرلاو ةرقعأ منير قلا كيج نمي
 تيد ارب صحو هأجو هجوزروخع هاحو ءاواو

 8 وقدريبرو ككبدو مل تناك م أربتدرن

 ُ كد ن كت ن) .ثاد هشهاطدوصقملا ضن مارك هررصق ماعهسونم اكن ىارو هحيلط تريل

 و 0 اس تان
 ا 0 ا تيكا 14

 7 جم .رانالا يردي و ان كولا دهس ]ضحك 2/517 ع

 ١ ثاكو
َ 

 | ظ ظ
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 مو قضو ىالاو 2 قثوماي زلارسا كرما ناكو
 هد ىرجإ (ذا الا رح )لاقاينرل ار وما نمر مال! تاظتنا
 دهرسلان ال لايقل يو م كرحو قوححلا ترقق
 ص اهلك ىدهرد فدصا ام انهماوت فرصا]امساص

 ووزدو مهراج قتعلم ا داو د فارص ةدوص ظ

 ايوزاوينادجو ةرحاو شذ م فيلل قاخكرلا مطل ظ
 بولد يام هرضاةيبنن دار جلع نوكنلو اهيلاوكشا
 , ؟دراوسافصلا )هيب دع نوكنإطعلرالاردق
 طه سرلا نت ةاءاه نم ينمو اب ملخئاش و صحو

 هبررحو رسولا جو هزاحأب هدابعنم مويا ًرعاْضمو ظ
 ًايسوارعال 52 ال وا سانيس طبحو هرل ايكو ل داك نم
 انطخإ هم د,اودو هرداصم باطاو ًايكوالل ةوزبس
 هنيلضم| لع مه .2هيسرصعو سايل نجو | مارح
 ةنعيوصتسم نم أهيس رهو ساىّملا هريصعو نامه دولا

 ههحو أ ال1 1ن1برهئذو شاىإ اكوو فنح]
 رانا فتم ريلاو باكلابكسّمم ةحاهيشس لدركرشمالا

 اليكدتقم ندع أع ركام باقرلا نع ئطصملارييت ٠
 منهل هئلش ليبس لاكس د قُم عراد اب ىرئص] ىلا .

 هتعرت حاولا زدوح ىرلا هدد نيعاج نادهّيشو
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 ظ بمدنو رزمأب مايقلا عجن مالا |بيل لع ثحو ربك نم

 " هلآ لعو عربا لص ءننس نع بعر متم ىيلتربلا
 0 « رز! انس اودتهاو هانا مهل ودنقا شراب و

 نسل !!لاؤس اطةالص اسما 20 7

 ب هبواىلشِإسو همر صالطإلاتاومقت
 1 يلام يوتا لعوب نإ نمو لل نيه
  يينقو ها رو عرس ىاوا 0 دأبيو

 ىلإ بويل 0 امازش تبرادلا

 وملل ايبس لانو را يسرد خىدوريلعثعو لف
 00 لا د داك طحا ادلا ذخ
 بك ماهيمىيلو م00 مزن انهرالن أن مالم
 ١ تلاد مباح حلو هاا عركذ فو م انبات

 ١ مصاماطامأ يا لاق“ فيندلا لوح ارص قم
 ا | تضابدكو' ركدزغعملا عار وثالثو ىئمءاضلا م

 ْ عشارودر كد عننا نم عملا !همحّْىَت ضللا يملا
 ١ .ه رامكا نم مياقواصعأن دانركاو ريسلاو باجل ظ

 ' لنا مكي لد ىلا بذل ملا تاضارسو بجو
 م | ما



ومس باحمائإ دوت ىرلا كعبر نماهداقباو
 

 >يروعلا هنا الدرمس | اج لاق باعحلا ماقا مؤيم مل

 اطيح ا لا دلعم نمدبشر كفريقعلاامكاردا

 مصور بشر قنع| نم وئوفالا[ببسلاب كسهسإ دوفردل

 « ىشيرملا نبا نيب ناك اوُص عوض عاصر صردإ قنعإ

 يدا ةرام مالا جيلا عت لل اروعالا مثيلا نيلفلو

 نيل !ىروهرسأ علطأ نمو هدر ىروب عون ناعالا هردص

 بيرل | ننلا م همبدإ نايلا ىن تاهيشلا نسوي

 روج او اعررررفر دؤوب ال مل اولاو دلو ل 9 أد دال

 يالغلا فيل اولا ناؤاهكسوابلومركم يلا

 اي اع ع ممس ملا هزعإ
 بييغ]اسولا بانر سب ءاباضعلا تانشا عماد
 فمهئارم )هيما ميكو ىو هزوللا ناس ءآهيبصمو اورلا

و يوم نينوممش اب يلا راش غلاوي
 

 2 مدففادز 3 عار اعج ىؤلاو الا بيباو
 هدير ايوب عياربو ار 0

06 
 تساوأ و رش 0 ا رنراعسب



 بادو هقغتو (سرسملا فك) نكن ورمخلولا داشرإو

 ٍضئباوسو نول ف ةنتفي اولد رماد رت نعد د

 لش صالخل|ىلعالتريخ وحاول وت ولموملارطم ام ؤلباب
 ٠ هزل فر لارقدد دما ا

 ١' كاسل نيرلاط كنان قتغ لا عاطل لاخر

 ظ ريزلا هعورجولا قاقزتس اة هح و ,حرس و ناي 8

 ثمل نعمن فسم 00

  اهمقالا ضعباو تم !؟تنهؤ ءاراغ مارا قساو
 ظ تلا فعلا انهرزع 1 هراشإ لال انه بيوجالا امرا

 ١ هيافو كورد حو قفخكرلا مالا هربوفئو

 لص | طسرملا دكر د و لجأ بال اقليم يع نوندقلا
 2 تلاهود حا مولا فارسا ةروس بلاك تقرُساو

 ظ داو هرطش دوو ةرئنأمم انااا هاكر ورلا هوجو

 ظ ١ راعتسا واروطا د اشر ارسل ميد نم

 ' الكوك وراهيلا ت | عص لخ ةروطسو هوللالامنليلا
 ١ نيل !ضورريلا اس ::روناهنسال روم فارسا

 ميلا ىئكالحلا معمول معا رأو

 دلا هءوعوتمم و ورو ظعلا ا انس تلا

 يل ا ١ ممتد نجرلا دارج .



 بنز جما دوصللاريلاىلا كلا هيل رنيتع ال ضلايلاعلا
 رميلأ ناص ولد تاخد نىتاوطل اخ فرش تاسلا

 ولالا لسملا هأرم ا امانا 0 داعبل !تايناباصوواهاج

 يطعلإدا اويهجعاةفدصاربعرللا عئاولل نعيلطل ميالاتلقاعلا
 هالصلا اضفأ يتعود اعد رجع جان ديسك ريع

 ىلا نا هجوز لوللل ججيلعا نك ةفلصاقاريصرجتلاو
 تابصهلاو ايلول[ عرمل هسيفنلا اهضناضرو منال
 تيلاولل انا ]م وابعاد نييولا نةلئ ان الوم و ايس

 ءوزنلا انه هرقكيلارادملا هائلا ضأن كوت عمل اراشملا

 لاقل اوهنيكو| ينالفلا نالف رت قو كتارلكو
 بع دعنو نالف عروصعد فعلا م موضع شنل
 كودلا جورلا قتعيلاراشلا عوزللمرلا نالدائيسلع

 موق اسْولو أةقابصع مدع مجغزلا عنارملا عيتج عاهل ||
 فينا دجو_كرشلا تول العا نيعللا نإ اصلاإع
 قرانل ! سو اعرش نابتعا بجي ءرابتعاو ميعاللا طباوللا

 تا انصاف اخو عى
 هلا جن يكل | ثقدومو (رئميملا هوب نرلا سوم دمل
 هايل !نيرط واسيا بابسالا لميس ككرشملا ىارلا
 ملا وعشنا يبان الكليماوكعائلار



 مركشنوهريوم كيو هن فادمو هنو اوبارج فرخ

 . هايلاقازرا ار وصملا كرابلا قلاطل 3 كبر ال هرحورساا

 ظ فا, توحنملا ل وسر و ؟ريعاانربسنأ رهُشو كر دوليا

  ههماؤلا عاتب وتلا «لا د بولا ماكجلا ثوعبماهشلا
 ١ ليباقلاةءامال3 مباططل و هدايسلابضرهلا مو زؤنلا
 «رف 0)ىرئالص جكو مل +6ى ميلعفعاصو عمرلعسالج

 ١ مادص مالا عجم لل ابل اد وكتاوطسانتايكاتت
 : ا ا 4 :

 تالاونم عويعوفناول نرلا روصو برهلا موكل لا لع
 .. الياقوت ءالص كرا لوط عدض] مل قار اعمل امامي
 | هياملا قرط ء_ركتو ملل جياربوزككأ جماوج نيب
 - لاهم معهاالذعو طعو مر و لكنو فرثكرمحلاو

00 , 2 

 ال جدد م تيرارلا يف ثرعداملا ا نيسيطلا مي
 ' نتءاوكرحسلاب بكاوكلا من قا ام نام نحا ناك

 ١ *ةوفحلارماوج»ب نظم هدايسلا الح مله امناْبب

 ن اكالوكبراياىأىطتسك بس اني اىا جنم تاكا
 3 باطلا و'عررضردلا عفر رك ف ات قرضملا

 فكل و وأول بحال ا دال وت

1 
ْ 



 درفتو «رضحرياغ عْلبْم ديل !ىعلأ
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 نمثم «دايسللاو هراءالاجر ةداعسلا ككترش كيلا ماظن

يحسا مبار بل جر اناو بقإوعلا قرط
 ْ< مفي هرانآ د

الا مرول ارانخأف بكاوكل ارو
 ةرطم روح باصأ 5 ت

 , اهلا مرطقس|واهر اجرا نمقشناو لمت ضورلا

 داغر يبطلا لوصإلاىتجاو ىتِجاواهرازعتبجصلا ٠
 ون حإ وقول ةرهوللو ظحملا ملا بطضو
 ههدربو هرطاعلا كسلا دخلو هرخافلا منيل ةردلا مت
 كر هد الو ف يبطلا يفالا يلا جس ىرد داكي الل ! لاهل
 نأ باء الب قيقطل صو بيجاذ فيس اب الإ هلام مش
 لضفأو باد م5[ اا ضرم | لاو لاوس نحال باو
 انملاكو لانربجواهيازتقانرور لاو 2 ارثالكت لانو لأ
 انمقف ١امكاو ال ريع ماظم _الكو كرامملا ككل ا انهي

 بكْرلا 0
9 

 سون احتشل اودزف از اناؤ ةسس خدها قل
 ىعاصحا نامرلا نعرف و هررد دوفعو رك قس ود

 ده ىلا مر يق ةداعسلا هىرح نبحو هرهعميشت
 رار داضامم كو وهوملا داج_عدساو ىترلا

 توي اىوفر] لاجل بر لكك ىرلا مهلا نيرلا لا



 صو قرل ايروملا نيعنس دوعباىزضئلا لها, حو
 / ماذا تي د12 لجعل  ديرع اش نم
 ظ 10 م أرعا تكسو) اولا مارا هشيم هرمال

 م ةنلاذعدمالا نها اودوجولا مدع هرمعاقنلا
 000 قضوتلا'مؤغماموع
 018 النا دصشو ىفورحالابجشكلا جي ومالو قفونم
 ' الحالا بنإرم ماهل ةداهيشس مل كيتو ال هرحو رمال
 ظ رت ىرلأ وسو هربا حابررس ديسرإ نمّيْشواموصاوم

 | هلت ةيعبو نم لوحو اهعشورضينمل ةلخاماكحإ
 | يف د موييكا مضاهعرماو ضايرلارمااهباخساولا
 ع اتلادوعا اررنم نيص نما هجم مالا دال ريكو
 !الصكجتساوىلل نصعحا لوا ههرصمد هوواىبذ

 دهم مل ملوسحلالدداو مقطاناوي نسل! ازت ل
 6« رففاوماهل م5201 و للا جس انمو مداصاهوا
 ١ رم الات تاجا نطنللربذفل ا ناف حك جحود

 د ماك الاوريو كرخيلا مجال معو ديولا
 صا نيجؤرلا :ح)مك ىلا ةدردا لصحة وال نيكو
 | كيم تالا مسح نم معا



| 

ملا نايصو نيرلارطش ءريسوهوإ] منابس| ورا ضإوفنإملاو
 ت

مههلاهحيرتلا ”بهرمدأ اوحرق نيقد نع
 مئئاحلاواضانر هر

ا اهراهزا باسالا:ءايص لعاهيلع
 درب 2ائل اًءاهسو هائل

 انسانرلاو هحرابلا ريم ليللا هبئتخانيطءايمللو هجيالا
م نالذ ناكو هطلصلا ةارملااهءاسرئحو

 مهم لس ن

 اي اورملا نرارلا ى لعلب امكان رن لا نم
 نمئرنأ موجال لع جامل ا ع صخوريلا عراشلل برن

 لجو رعرملا نع ليج يربي صخو لعد لع حود نم
 مولا و هسارزلا الانا ةراثاو لعب ائيلا تارا تعط ٠ ٠

 وولاة اصحو ماو يحلا و ةدأم ور 5 كربلا عاللاب

 حاهنملا عمواتحا | ياهل وهال هيزرحا لجبال
 اكيوميش فاوإلا دشرلاتاخإ ومص وْ 95 هيب
 .. ثماهلاهدورو ناو ليبلا ةرامملا كلل هذ فلوو

 0 نيحرطاخلا اهل رسارم] مدقْدو لسيلس نوزع

 ... رد |يهاشفم لاق مّكرلا انه ار قغتسإ روت
 قاوم معمم قالهل | نالف فدص امانه جحا
 تلاسول تريلا 0 2 ةةبلخ
 رص ذإ نمر لجد كؤتفلاو لعلب العلا كرام لع
 تعلو ىبيل ١ فرسلا ماكهائ أ موجورل تيعيينو أفا

 عم



 فرج هاد ىورت ]اضل ارابتحا عاد ميتعلا ثبداحالام
 فيمغلا مب انقل باوصلا لو جوليو باوملاب مس بع

 ' ةوتهلالحا ىف دبعسلا دوحلا انهرهوج طن ولا منعك
 1 مهل ااركلا النارررشو دوهسلا قثأ ىف نوبي ا نيب تعمجو

 ١سمدقنو سوما ممل ادس ةدابشرل كيسا ههحر
 0 رار تشو لعد لح رع كدي نيب مللصلا ىلاعالا ع

 قلها ف ناو ضمد مدقنا يرتح ل وسرد ةريعارج اديس

 فيرا ضو ملا طعو يدك | هيج ضضرلا طحريوصرلا م
 ل عل . مهلكتف در ماقم ناو ماكحا اضداو ضعت نحال يما
 5: دباب !ئنيطت جونا بح نازبم عرش و

 ظ جدل ماكرجْلا بو دنع دامتلا ناذ ١ 6 ىنذ
 اركاب مل باطاما طنا هلوغل اتا حبجاولا

 011م اذ 4ننالج ح هراوم نم 9(
 لس رد صلو عاب سلا عيلعوطذ أ ىل

 مام وعمال ىلا دايااىلا تعقند عإ رف

 كب



 : دوال ْ

١ 

 ا || ا
|| ' 

 هفل ل 1تافصؤلا تاناضملا لعل متش بش تيبزهشكج
 8 اايزتعأ تقرا ةالولياواميادصّدور رْضاحلا ٠

 ةزعجوت بعر نمت نال ناكو ابم|هناو ميول ميرتلا
 مل ريضرلا ىلا رفيرطلاو ميل ا يلا

 ظ مدارطا, لضم كم كرم ]1 تيلعتلا رتامصو هيلعلا
 ماصوإ لبعا مهو لا هدايعلا كه كسنتلاو ٠

 رطل ا ولعلا امل ىلا مىلعلا ده وس عريمامدم
 8 تاو : اعنا ناك !لضفل لدالتو ظ

 اهبلا بسد !توسلا لجساو رول و ردصو درو

 راعي املا عاؤما حأهفزاسو ميلا عا ةوابط تداهناو
 معاد قلطملارلضم موه عمسلا ل ةحلا ريش جريل اخ
 ةولط م موروملاباءوعس انلاواصوصحس الاله
 عضولا دام م مولحب كرئقملا لسطو ىلا آلا
 طابو نالها رقيقح ناب يف ديئتجلا عردرابعالو
 0 هالدلارهاطر اخاه نونؤلاوب اسؤرما
 ْ ةقضوم مد ريثيلاق فوم ا ماو ابنخال فرص

 ] 0 محشو طامكأ حرا كنه صوصُخ هُو
 راب وصعو لمائيلا تدسو ءيولا كرانلا دّيعلا ل 1

 تيلحو رشا هرما تيقن ارطغم نكلا ف مرسم

51 

 2 ولا .كدششم سمسم يسع ويسمع اوبل
 لا . 0 .- ني " "|!

. 
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 رهدرل | تام لع قس او هروعس هحابص نمأند
 ١ م املا ماقو لازال ايل اوباكب ترص هنو

 ' عاهرسإ] جوالاو مبطخ قيل وعلو قالعلا
 فكريا ندرلا تبايصخرب كرا مبنطل تدل ا
 ءهعابناو فيريلا عربلا نسا ئتقال هقفوو عائش
 سلايل هيسو؟بمولقل او سوغنل ١ نيب لاالطأب نرد
 ] 0 +00 تحجز
 ١ ناريه هو كش نط لنرملا ىعاضت شلاو

 ] فهل ار وماةصالخأاب 6 داعش 1

 ديسارهيد دره فاعل و ا قرنا نس ىلا وكمظو
 | ا ورضمو نسرلا مرسارعأ ىزلا لوسرو ةدبعاخ
 ةداسلا ماععأو لالعو ىلعسأ لوو دخ ى امي

 ماكل مالا لبو عمد كرش روش أد كرجامكرغلا
 اهاباقلإ تن انهلاو ةرسملا هبحو نع فش هدو

 ] رح جوا كات مكوئلا غول كارلا ين
 راو ل رام دولا ضماوكةئشو )رزق دوفعل املا نان
 « بابسإلا و تيبها.لفاجلا ل راو نك دعتل! بع ماب

 ١ باكو سل عرب اة جال صح كب اش الوب ةينظو
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 ثينكل ار رلا مب جر هسنامم ىطنل يهوي ناملارشأاموهو ٠
 1 دا هررشريلا عير نالف ناكو مدصنم ٠

 :ء فتكا اهو ره اوملل هب تدين نم كالذال امئداعس

 ىاعملا ديجي تن هردانم ترَمشأت هدوهسهلا ٠
 ظ ينابإ ايتن ىف نملطاو "يلح وره انع ع هرددومع

 ا سانلا ثكواو كزانلافشا هرقل راتخاف هوب موك ٠
 فَقدَوْلا ليفعلا بطحو كرا ىوسلاولاطرمص تسلا ٠

 اهتئلو أوعهو ميىلو| تناكو اهيا جت و د سنكلأر ول
 مرار هحج موح هالح ىرل | لحلا انهه فس نمت ناكو
 هع“ |وض| نعرت| داس هوجو تنغا يزلإ هلام

 / ةببط ئاباحرإو د ريق نكي مكرلا مامملا انه 3

 1 تةنفعلو] لرب لم يلا دقعلا انه تركو هيه

 ظ واهل قلإوهو رح دجوبع موريع با لصوبا

 0 ةهاعس ةنهو بضم الوريه بصخ امد نسل
 | اعدانت اني داهدورب ل ايد ىن موضرم هدبوم
 ظ دوجودريلأ نم نأ هر درو تاهت ترفرطاحلا

 مننا فص وزك م :راح ىزل !اهجرل او از عسا



 - |ىنص عرب اهم مهنا رنسل لايك مالق لا ةركتبل تقطذو
 . رحل باحاو لعن م تدابسلا بوت لازاوو نحاو
 لاقالوناو ماوملا امل مااشن) ىشوتلا هففاوم
 انا داءاس معاك كم و مالارغجولاريمدقعلا ساو مهل توعلل مدلل معا دولو ماظعزكإلع ضافاوت

 رد العراب الإ ىلايللا ريح مالمال عيش هانئ طاق
 رسل اال عقر ردا ما دا نالفل !نالجإلا مالعإرس

 1 ماطر دعاوُم هدوحو» تثثو مماودب
 "داهسلا نم تقم | كل ذدنكم مارب ا و مرضه دا ضم) ع
 كو نليملا هوجو كئوب وى ادقعلا انه قفا ب
 | ملاانه نرضموفاو مييوتب)# تشاو باج
 ت الف فرصا اءازمد ىحرلا نجل اريل | مسج مأو شد
 هرسأ فيرد دار يلح قسلهويع)هو يقالفلا
 1 زاسورلاو باك زم همجوزلا دااودىع
 رطررمو ادلع ى ل154 1م رود لحجيرلا محلا
 ا مهلا نا ايام اكس

 كر

 لعل طهاوابصع!رابج نكي لو مولاوب ارب تاكج

 ل حجر هرج أ يشع ةركباعيد مانر موا ءالسال



 ا
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 حا ةدايسلارم دلحو ابلع ف ىلا كب
 كر ريزشو ريل

ارنعابمذ د ةدايشل رارشال ؟ههجورمأ| لليل
 ظ ظ انيعل

بع انريسنإ دره و بربخركأ مولا
 هلوسرو“ د

 ظ

 ْ ظ *حأ نسرروعلا طع نحاو ْشالكوملا دهعورلا

 ظ ”واعو مهدها ةالوقاوؤ يلو رسكسا بائب) علا

 مهبزها نم ثويمل ماو هاه رسوما سونا

 :اسيههل اهل | لحرس ىلالعو ىلعرما 2

ديل مر ماع عجل كتل لملابس ]
 

شخ ةالص يرَيْذأ نمل تاويل ميا د كرولا موجرو
 فئ

دوطن اب بدار هبحو نامعيالأتوببتُم اهتاش نو
 ثم 

 ب ةداحم ا له) عمو هءاوللا فووبل ا مانيلا )اج

 2 ع طدعساو ري أط نميللع مروعا مانا
: 

لععرالارمإ نس ةاتكا نذر ودر
 ري

نياعتن ن)مرعالقملا :اد اهعاتنإب مورلا
 

 +>حلصلا هارملاو عاَساِسَرلا لاقراكرل ءاهعأغتنا

 داو مصتق توليب روس م علظ ماو كو ردي
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 ا
ْ 

 ٠ 1 ياه هكا ل صوب بسس _ همس اي حت
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 ا 0 ,مىمثللا ناب 1 جسر و
 ْ |وهرتحاوم هر ا ع ثدصد

 : ءرمارعلا نضل مياتككالبهتسإو باحلا
 كرد ىزعءامدلكو ىلُلاب الا حروحاللا

 رم اطل بسلا بيسلل رتل اري معو نش
 نلمأ ل1 عوببلا ونا ةكؤنحملا ىيملا لض
 ا ا الل نا الع د دسلجا )يرتد
 هزه اسما ةوبا هرهز ارهرلا تشو عررص
 تلوّقو ري ررل| فعاض ء هرهزلا فس ىدهيش الر

 ةدابسلا ضور ْق هنصعع نب نم صرع قيشوتلا
 مست ناخذ ةذاعسلاو فلا فدو

 ًأضاالو اهيف جوعا ا يرلط 00

 وجد ىريو ريجو اريج ق اشو اوطنم فار أو
 مّضاعحاصرنك - رثدلاب ى هدولاا سال فيري

 ىمفل اوس ةدايلاي دذ نميوصو ىرلا
 < دو هّنص هّماص وز شأب ريرس انو كك

 ام دوه وز فيرشلا هبشب قئاو نيشاكنع

 مانو ونون نيا لاس ماد
 ١ كيو تافار وشل داوي ىنضئازو رب دال

 ع

 003111 اب راي ها ل
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 ةبغراهرعسا اهو بغر ورلعلا بتراب ارا نمرتكاع

 فينقلار ١دراوْش مارب صساو منبر ل مشو رثداز

 ثيواها اهب تراس ريعر نبا ءتكبسحو هتشب اهي

 أنّولس نعةلورلا تاقانتو لئا اكهشوعرم تطرلاضإ .
 لا اهزاس ىوح لولا فراحسو علا ىاوعا ناو ظ

 لقفملاو :اومالاوومالإلم كاننارغا.عيتلااهناعم ٠

 ادريفتسا نيحو ميكملاب ةراشا تيقلتو ااراش اى
 ا ا.مدقرلع ل يص لطساعبسا ٠

 راك لب ولارها نفاع تاكو ىدقتلا مير مل
 © ما كج حيال جلا مامسش ]ضم هو مولا امو

 دلاوورهاطرسإ جوزلاو ؟اخ ميشخ ظ

 لاو لا بسه ىرلا مهل ثنرلا لاكيتؤل هجفلا ]

 ةالبجلا ئنسلا :م21منلا لدجو بانل ارها لم لك ظ

 لش ءانحاو_لهرلم فافتا ممب بهوو فاوعلا

 م السل[ هيتس تبههذ بو بهاولا ىحإ

 اعابلا )١و بهانملا فرماو ككاملا نحإ لإ

 ظ

 000 ع مىيلعها لص
 بيا ذراعي ظ مالا هتنس لمبسانل ضوزو

 دو بها وريجوهو رياسحا بهاوم عوج

 أهرل



 الرا ديو بهارالو حاج يعن نت عمركم
 اهلبافأو موقت داربش ,لكدربم ال ةيرهيورما نأ“

 _ لوس ةريعا ناس ) لشو ببحا ولحد نايل

  فرادلا يق هوبنم هعماوإ ترف كرش جد مؤ
 ] اوحلطزت رأ | ريثكو 0 ريما لص براغملاو

  ايلعلاٍش إم نم الب اق اهيقرب ةالص كارو لام
 | اهلتحح مالا ىضجإ نيرارلا ناوي دلو تارللالع
 ظ دحلو اريصالاكو دريس ميلا نام ره يبو

 ام دخاب الارق الاى اب ايلا ,هبرعلا تكاس
 دهم قاف ةنلا» اخو ىوقتلا ل) نقر نمط
 ] مىلأ هاه نمت نالد نهال و ىوفنو ىصفنلا

 نذل ىوقتلا مىيلد مبا وب |رل قشوتلا فو ميا
 بعوراش أ 8 وإ خعربلا ابنا يراسو راعُس

 حرا م خرطو ٍبرلإلا*+كؤلا جوملا مو
 ١ دمع 2 كريس هنهنا معو نيس ىَرت
 انطصالا وريِرمْلا ىرصتقل | لوصحو اك العاوصح
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 ُثتحاملا بطلا لصاإلع ص هوصمو اهويطبردقلا ظ

 اهعرواو لالهل يق تانخ دقو اهويصموقتتسإ

 وهد بطاهلل نادال و لاككارباتس لالجو نوصلا .
 0 ممم ظ

 ”كنوملا نجح عدو هئيطخ ثدحأف

 رفاوو كلاب منو لاح ما ىلعكرأ الاسم
 00 ةىسكو لاجلاو ماقلانةرسلا عار

ملا نال فصل ام انه هلو فص! اءرها و
 يف ال

 فرلاو أمن ريطخ قبوكل عاج
2 

 0 ١ 0-2 فىرلا مهل يأ |

برشوو يشل هع هجم ةداعسلا هحرر
 نعرسايرلا د

 قا تلهتولا ولع هيك يل النمفلا دعا
اكتارررتش وريككاوريغصلا تعورهئنلاو

 رس 2 

ؤاورل لوربح امالورر ت9 كرشالد حو
 .ل

 ”ارلارشلا مالا لون دروثبعأب# ناريرشو ريكو

51 مالا عسا اا
 كءافازلات 

 مهرس

 حراس سرل ,باع و5 و

 اناره ممأ .: 0



 ل كجيوايإخإسورصمام |رمسإ بوند لوك
  عاودال هعباجانل هعنابانلا ةوطاس ريس ملاذ
 ىلا لصفسو ناطيشلا فد] يوي ميإنملاورورلا
 . داولاو ىوقتلا لها بك شق سس © درا يصر
 نالكنا6ه ررايصلاو ْرفجلا لها هدرب بزرعاهيمو

 7 هداه هر ىرت حضر أو ةدايسلا ارهواشنم ش

 8 هداهلا اراثا أرتملا همهواك مطذ صالخالا

 . مالا داوم هاد كو هقبداللا نا
 ا رطقدو مبا يشروس بادلا اره اًضارذ اهو
 هن | 0 ءم_اكس نبحو رباحو

 انيك هلصلااضنا

 000 0 قولا لع ؟ووللملا
 ] جرس اوم دعم | ماقو 0
 فرصا امانهمل ف ا مها اق 2

 ١ يسال ويس 0 !تارود عفر كرلا ملل

 رهو تامطلصلا ميامأ متاريلل ضحوا هالعإ
 لج وخلهاوا ىلا نصحا ْ و هحفثرلا ”ملوملا ظ

 رلاالت يردوا تاوكدملا تايحومخ تعوتج



 تكلخإل| اوم ا 0 ظ

 يسدأ كدا ىرلا ءلوسرو ؟بعل م ادييس ناري رششواهامنا ٠
 0 تالضحم 0 و 01 ظ

 ١ىدد محو ماؤعو ود كولا '
 دل ابا سايل ظ

 عاتب ظ

 لعامل الس قف طفت .ةناهدوفعو لشي مالم ٠

 كيا ع ايضا

 «باناخا فالس ملعساطصوبلا نإ ٠
 ربا لص مننب) رو جوزتيلفءابلا تس ءاطتسا

 رفا لنعاواشم اخس

 هيمو عول لا راك مخ 00

 مو ول هير طيزم نمو متل ركل هيس ةورد
 ملا ككد هورهيرس ماوحار رعت ىو فربلا

 ف را لجيل انعح نم ناكل يالا

 مشل |. اء هوانا ى مومن ن) فيملا بسطل راد

 مصاصل اهي هو رسمك لصح نس ريلا هنو بجوالب

 رسب يرو انا ٠



 يلا كرب نعارب اه ةداسلا ترواه الحد ثيغدامراك

 الا اناوتقإرم 0
 ا:مهلكرقو ريما لعد ظعام :رنملاو بايلابإعلا يق

 غاريلا ماقمسخلا لاو لاهلي كيابل ابهلايّوعلا
 قراءه قولا نيج اكو سرمطل اوم طعاببطخ
 رماه! وسنلا وسهلا ىنبرشلا كيلا لاهلك
 هيمولملا مجارلا هوملا رج وسل !ىبدلاطصالا
 فه الغلا ىالم هيوبيلا رهاطلا هلالسلا فش

 بيش هييسطل قدر شنلا هيلا ركركلا ههطل تب وطن
 "اوما هعيدو فرشلا تاهرد العا ف ميئانلا

 جم ىزاا رينالقلا هنالف فؤاد ةداعسما اركي

 وبث اهريصم بيطلا لصؤلكو هريصم داهرطد هردملا

 ايو أسلا ا هعم و باث اهلصا مببط هرمي نم جو
 لص ممبنفاطحل ىلا قنالألا ورح موق هل السم

 بيرتعلا :) ثعوحو ولو قصلا لعب بني

 ممول 2 تعمل باعابا

 ل للوهلة 0
 5 رفد | ظ

0 

0 
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 و قرتو هدا إس نم تتئّهامج هلا ب عيجو قرفو
 ميلان كاقو قفتيو فرافنلا لسمعل لباقو وعش ٠

0 > 

 5 داحالاو كفطنا اوربت ىرزكلا رص موطدرحاو

 كيا هويدي لك ىو ماع امد
 قاجياذو هلثمرثج قلخاميرلا مهرس و اينلا

 قثوو عاهسلا مام نععورملاو_راصنال كر

 ”رثباوقبس|و ىمانلا صمم وهم كلن لل بيشإو
 قلو ميلاني! سراشا جمزتلالا
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 لالش |بطخو قفومو دحسو دشري متتسب
  ناسرو لام ىبعو سانلا نيباعوانث فرععوضب

 د خا بيجاد فرعادلصعلا ْيِف ماشإ ل صا |يبرعج

 2ايرو ع هيظتناو قمح درصف سني يزل اومكلأ

 . ياللا تالف قرصل امانه جلا نعرلارإم_#ج
 ' يكلا مهلهل كر و امد ريطنح قبساء طعاسبو

 < تياط] ازيالو اجر ونص ىإكو ماهوالا ابل ىبجش
  «فسدوارمجو اسمع اوت وهات نيللا ل ٍلعرتنم
 املا نمقلجيزلا هو ١ كتوارب مياحاساحا يف

  ةرطص) ةوميش ل1 لع طل س! ميصوا إش لرش
 'ايعقمساو ارحاهيل |او جل نرش اىطل ىلا اه
  نقلاباسالهتعت ورب ننام لءةئعارقو اراهقإ
 )ميت 2نادهئفو اررّداهطعو اركو اهم باملإ

نلا مارلاتل نوكم داعش لاعاد مهد
 ا الع ا

 ظ رانالب ث وبما لوسر؟ربعإ يس ناروتو طوكسو

 ا | نصئكرلاو لايرلا مو صوضحلاو يدبلا و

مسد عمنلاودرجربزلا ميو رلالعور دع
 رعوقلا 

اضيبريارعأ لاتعل اولقتعاو
 اهماوبإ اكل صاوسو 

 امح



 اريكالبش) سو اره دايو ار رش دتاكو دفنت لو رمح
 بيو هامنلا لخا هسا لجسا نان دِ_ 5 وو

 ؟انسلا ةئنعو رسب مرحو ارم وأبا يهسأ يلع حو ميلا

 ةمرج,مءاعيقا_طحو اربجرواعدر همست ة غانو
 ماجر فلنلارارداتَبو ارمإو هسحافو ى ظ

 ا تيل .ملاجاد مفازرأبو اقلخأتسائناو مثلا

 انودرهاوج ترضر نم ناكو ىرحا هيررق مالقا

 ةنه عا نجس نم همجرب تعسرو همساب سما
 يد ا داّسرلال بنس مولاَرَتْلا

 راتخإو انيق | مالعإلل هبا هرهازلا | صوت ىدتهاو

 هباجالا#ْن امو بيماؤ ولنا اهلض تباري
 هل نبلاء كقول جراما رضع ماعس تففاوو
 ماودو دوقنلا ئهأب دروسلا دوعو مةحوفش دوععلا

 يفي يزعدعوو هداراوسا هدرئامن هو دوفنلا

 تارلاردا مه ضه ثرلا انعحيف كريس هوايزو
 مالدرخ + ىلالئل | نالذ فرصا أم انه محلا

 بفكر !رهاهن ريطخ هجم قبسام اعزجو
27 

 نم ناضل خاببو لحث نسح كلاي



 نمر مؤنو هاوس م نيميأم م هلالس مرا لعح#
 تكس عرج كح نيقل الل نحا ردأ كرا هحور
 ٠ فيرطإلا نشر) رك هركششو راو بامكاب
  ةجاعي ل كرش ال ةدحورما الزنا 5تاروئْش ويطل

 قالو |ةياكرب قربا نس قل انو هص الخا ىولارودرإم
 دبشاع انريسنا ديف اهيصاصتخا فيل مالإ نهج

 ملهحو ىبزطل نيد فدرعلا هع سازع ىزلا دوب

 لجدو لضف نيل ل اوان الا عي جالعو مسا ينبربح

  مهأول هجاحل نع هعّشو رنمال جاكتل لا نا متنسنم

 ومالنا ماععاولا لعو دعا لصر ته

 ١ فوم رطعو مو هررهب قدوم و هتنج نيالا

 راهشور وإنا يس ه2 نان ىل_ © هنو

 يغعرعاس ايضعلا لاضنإ باس المن لضناو
> 

 متاضفم )بالاك يابركتالورنيعو زم خا
 نس وعول ءاضلا ىلع نم نالذ حو ع

لا تاود م بطحو ىلك اء هش كلانا لاسم
 لطضف

 لاما ميا نمذ بعيو بكا كل تيبؤنلا جر

 تبائرص|ت اومرطا كل صل وئنضو بنعاولا
7 



 يحول يجركدو زلمادهقنو ئلاسرئاصو تانئفو
 ةبجيرو ماككأ لولملاالصا هحودالعودامو ليلظ هلط |

 هتيطخاوباجأو مالم لتحل ا اانإ سورى بع كفعح

 ملغلا ماقو ابجي ردل اصالا انه كو َرداَبَو موعد وبلو

 ٌفّشاو لوئؤلا هحو هلرفس|ناببطح سلاش إو

 ة فق رص )1: وصام)و قبساموني ل عاجنؤ رو
 يو نييابلا نعل طأب هقينحيلا منعزباحرهاماهيو
 تين درك ع عرهاولا اًرَل هئلبم اًنارص الم نال فرص |

 . ةطلارعو دل اووزلا ماوش توزن وبلا هحؤرلا

 .5 خمرا انهرّيعاهسريكرملا ةورلازبقو هالعا يحلل
 الفلور رزبو اعولس جر ونحب روعل ام نيرضحاهافش لع
 بكم نااعرش مرورج دّهعلا م :عمجت هلْووَتُح

 تيوعاكو نيقسا روض دوحلا ةامعنا ههينجوا

 ةدوصو سساج هجواوةورلا ناحإ نإ ناسا
 أيدل دواذكول ماما دصرئالف تالف قدصا كرش ١

 با 2 دوجو وب ينج 51ن ال دا هاضرو اسدارما | :

 .  ههوراأ لحافاص مولف اةقيصا كرا

: 00 
١ 1 042 

 ا



 ليشوايعرت يوزن نالعمسا مالته يروا ذاباهنم
 . موزنلا انهو عمرودنملا هبحورملا نم نولزملا جورلا
 - دصفلا ناووانين نب قفتا ذا.ئالئلاروصل اهنهد

  مكم رجب عنح [[مىلإ هفرب نا هقيرطذ م دق 0
 . .دؤعلا لاطب ارصقلا ناك؟ناو تالا لكلا محومم ١

 ةجِضقابلا بهاذملا ىود م ماهل حا لا هفرتف
 فال بطلا ويك كا ةيرطد نالطبلا هد
 ]ل تدلو فرص ق ني تاتا اص

 اذ علبم فارصءلسملا هرهل لذاحلا ول ايلارلبلا هلال
 - هكهحبري اجرم اءزكماجربواونانرلا وا هارلا م
 تساساىيلا ايش هقدصبنا مازارتحا قداشلا
 ىعاقلا ناف هفينجو ا ريع هعسزب ىلل فاعملا
 ماد نولي ناز اها نكينازاجام معلا

 | تمد ةفينجفا زرعربا جتا كانئع ءوصازودر ظ 0
 كود عمر كرم اا صدلا واهاضر ولف ذا_ككو يعرنم 1

 ٠ هبل زا دفع نوع مهاهازوبو كلرع ا ١

 ظ 0015 دلي اناتجولا ا.مئالفنالذ ترص | 1
 ظ ئ - ٠# اهنا

 | 0 ا ا اجمع سا 00

 1 : 1 2 0 1 ١

١ 9 5 

 ا
 00 نيا

1 000 0 
4 1 5 . 

 ف



 د عيدع كومصلا هذهف كدع كود مرض هاه سيلع |

 امعوز با هالقاو تااهيواشثت تاكناد قئاشلا
 © ركن أي لكلا نالها هبا تبا وأو | دوحو هنأ يجوب

 فرحا ىث دعا رنع ميك وهو هلل بالالع نازور

 ظ ١ نيس عش نفلب قم ىرحلا.جاورلاو هنعىبتبالا
 ظ ليعو هوييحوا روع فجر هو أهي دارقب يرتالم

 ظ اجا جوس ال ةفلابتنأك ةااهياو قتاشلا دعمك
 ففدصا) | هذ ناني د تس ضو اذا مبا

 رهلا منئلبئلاركللا هسعل ان صنلا ةارملامنالم نالم

 هىلملاهرطل لفاحلا لايلارثيلا تنيلاو ا ريس ئيعبرا
 امفانمداصراضم تترك دايو يبل هلخو تجورهللا

 لا هئلسا أ مصرباص نال بو ىلهل دع كولطو

 دزلا| قو اراح) ,العارد لا اهرلا درسا دؤت موو
 ظ

 ١ لعد ا هادش ملعرط اح و 4وزنلا ازهزفع,ضردذل

 51 هلطاب هروصلا هزهرتنلارابعالا توب لرع ود

 عد وصرعا قبادررمطا يف ورفيطتلاو شيز

 تايصملا م ةزيعو ا اهرلاو اهاضرو اهندارأعيموزن



 دعا بهنميتابصعلا هيديعت قب الا عرلإإع
 امافش طع اخو <دزتلا روعضرإلرملا هدرلال شو
 | ) اراجاوماثلل يدكدقملا دف لرعكود مزح

 نلامريع وأو عقواوي داو ارحو١١با ىلولان
 2و اذ) لاق سافدعا مباورل اةهذا نعنع! امو
 <واكإ نايا م لك قع واهو ةابالكهروّوم 1 نيتس
 كابكتطب مالم نال فرص ١ د ..ناءكمروص
 هفوتعملا ب 2501 ىلارإسملا ةارملا الف فرق برايل
 2 |ثناد ناو ميدوهلاو قرلاب عدوارملا المل

 مسأ منال هقعمالا لقاىلاةلابلار )ل !هارملا ل وعم
 0 تام فل افاد نال
 بقعاعس وورا!لّضو هالعا هروهزملا ةتريس ا هاضرو
 ل رب عجور مرضاه اذش ل عرنبط اخد جيوزتلا اذه
 رود |مكتعم اهاضرواعي دال ومشرنقتعمناكوإو

 ميك ةدوصلا هنهف ٌمرصالا شى ةدامل|طعزهدو
 ضو حر يطررلا دوجو مرع عم ةيشرلا يرقي فارع
 حيضاعلا ماورلا قوهرهقادصدجي» تاو ملا
 ”هرارتل ىو قماعلا و كاامريعُرل طانرج] بقازي ى

 هدوم روصو اووى ا اضا قلا ىدعرع] نع ظ

 بيلا



 م <> - ا

 ا
8 

|| 

 ١

 بلا يصلا عملا م الف فالك قدص) ةوبخصلا بلا
 اكلاورنماهيضدزت ل دواذلا هفلسافارص ملح علب ىلا

 .دزلا جورملا م عئزتلا اذه دف عرؤرملا هورلا لقدرالا

 قبسام لع لبو لردع يوذ نمر ضخ ا هاش رع اخو

 نبل اكرحا ىو هفينحيي ا دنعةزياج ةروصال ئه
 ليلا رجصلا تورس وص مهعيسأ يصر دجابا صالح

 اعيرلإو ع ضقلارثبلا ةربفصلا مالك نالف قدص| أ

 رماهجور ارك هئلص افارصاىن غخورالا ؟كيركألا

 كرت يف الذل !نالما هبال اهرجر اركز! اهرل او ناكرب
 كويتيه العضل جاكار زل درا ليقدابعش
 تام درع يوذ ءرضحتاهانش ع طاخوابعبت

 |هتكن اكرملل ةدز ناواعاحا | دكت ند بدور |
 دعاوزلام نعود يريغهفيحياو قفا ادع
 ترصا ةريغصلا ىو رتف ىرحإ نوص
 ممحلاو ا لهل ولبن للا هريهصلا ركل تسلا مسالم نزل
 ايوب 0 ايس يليووانك فلس افادص

 7/7 نق خايلو 9 تحاو | رص بد ] ىلو مرهل نال

 ناهد قعر سر وكرأ | عوزلا لمد مالى مروبحو)

 مل دع يذ» ره هاذشر يلع طاخو عدرا



 ا : و يا ااح_و]عحربم

ا رجا
 ح03 اد دل ف ىف 

 000 ابل واهم راد زم ةتوص
 ّ 17 اال نالح فرصا رامجا «وزدرميصولاب

 ظ 58 ةوليفاردم ناره
 ميك) !ميصولا مران ريلا ام نالفرعدلا|هبصو ارابحإ
  تبائلاانكب هحووللروكرلا عملا رلاو :مريل امرضومملا
 ةيولا ضثلا ثوبتلا الفل ازبولا مها ىلا وضم
 ا 8 نرخا لا درت انهرقعرس حوزلا لبفو انك
 | نيك أراجا ةرحو لأم زرع جيتح د وعلا ادعدو فيلم

 ا 3 ند تالطااوك نسما بهرير ها ظؤ هورلا
 اطياومو دوهسريؤدار رابجا دّقحلا ىولا قعودوهش
 1 هتك ايرث ةريعأسل بهات ناي :ركاءزع ودع

 0 علال سل عارابجإ ىو | نوع قعانمثدّيحلا
 |[ 0 مكالا م نيئابلل اذالعر ويح

 ةدوزش لكم اجلا ون رم اا
 هلال اب 2مل هصع



 «ئكوللاضيا اينما ميد نم دنع الو امي فرع ٠

 مبِعاشلا ةريكصلاركمل ا تنبلاىكولا يئزت ةدوص
 0.5 هد. _حيروا مانا بهزم لعام ذاب علا

 00 ا هالد تالف قدصإ

 ١> هحلص اقأ دص نالئرس| نيينعتولانم

 فايل اهرلاو نمريلا رضومملا معنا هيبصرلا ىفتقم
 اقالعل اوبولا مهل اهعانوضم تباثلا اك ههروللا
 دهرا عوزملا مروزملاعفرلا لبو اذكروا
 ةةرضح اهافش رطعربطاحو ضل عورتا اذه ريع

 رئاحلا علابل اركمل امال م تالف فدص عزاجا طلع

 ري اسنم يعز ىل وو ارك هئلبساًقارص ثالث ْس]

 فقع كا اهرلاو رواثيل ىفالملا نالئاهانيرو
 نجلا ردرلا لقد روفر ا|دوعلل تاحاللترم تللا

 مد شل ا رابعالا دج كحل ىلا كورلا انهي
 لو كرخا ةروص هحئس قبساولع

 المنع الف مسا لفاككا هارم ا منإلم تالف فرص)
8 
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 داع هت يك تس اف دع ءملاببائلا ا

 / كيمعلا مدحأ تللمعحم ١أهرل اواهاضردا#ذإب نالف 1 هسا

 - لف ككب ءاضر ور ؤكمملا نالذربع فدصملا كراج طش
 ا كك يملاخو ىيدزتلا انهده عروكرملا مبعفرصنلل ير فرتمملا
 . هلرابع الن ىبا ع روم وعلا عرضحاملاهأش ريل

 © الط الكونغ هوبنح وا نعيد مالثلا ءروصلا ةمكيعتلا

 . ةمعئرلا مو فوال ةروصلا ىىاولا مهاد ع فوفوم
 ظ و ام ادعر د فرصا |ذا ا.قدو رشالا ةدوصل اف

 >> تمهل يابو اهروضحالوا يذاوبفن فدصملا مىلولا

 ملانلا ووصل | ت جدولا مد يلوضؤلا دومة روصلا
 دقعل | بقع جر اال نب وكي نا طرد ككام دبع و

 هك | نعيشانلا ماورلا يق ورك خ ارش يعزم نم سوو

 كتلكفو 5 هفنجرلا به خزاجالا عم مج كك نإ

 نعىتاورلا ىرحا د الطلع ققاشا دنع

 هقدار روصر وصب دف و جاكياتملا ما 'ادرلا يجو

 موغلن اوهو تاروكذمللا ةشالْملاروصلا كريم هب اح

 ةارما اهرحأ عوز نبل دعروض4نايبحا نايلونمد
 تالرح) ادد م ناعم هم م رثاخ

 2 را

 ج 3 / ١)



 ةمع نمالكد ده ةهمعنم ايلوصد ناك| ذا امىهو

 هعيايإ ووا همه نمالكو !همج نما لوضفو |

 ادرس ال بوح ل! ةييلإ نسايلوو
 ريانا حرلا حوؤي ناوهو هدهو ةنينجوا ريع ١
 1 كت”اتاثا اأو بجوبدلشيو ناريهص|هوريها نبأ نقلا

 ١ لا تي تاني تاما سر تير

 ظ يا نيب قافتالا نادت هداجاعرإهل مقلم مدع علام

 11 تهورإذأ را رجر فسوب وب | ل اثو ادع ]و منح

 : افالخ دنع وجي احامونملا هفلبف بياع مايوضت هارلا

 ثوضعلا لاقا دا الهلا انهالعو رخد هفشحمال
 سلا جابف تالف نممئالف تحور قي طعاوروشا

 لأنا لص الاف امهل انالْخ قسون ىلإ نع صا: :احان

 دّوحس ئح نين |ىلل مالصأو الهو نوكي نالصم

 نيناكاب ابلوصف نوكن نازوكي فسونةاريعو نى علا

 كد اح .مالكوو ٍشاَحمايلوضف شاحمالصإ

 روصلا هزه مالا فقوتبو باح

 ا 0 0 هروص مباععال انلؤ
 ىلا ا ا نمسا

01 

#9 5 
 0 هةناسع
 نإ خل يدا



 دب ياض تي مخ سجس

 موو حو د

 ا . راع اداهاضرو اشذإب ريما جون ىل و وانك هئلبم

 اهاغشرطعيطاحو ةوزتلا انه دقعض و ا
 ظ هزم كت و ويلا رأبتعإ ا وتحب كوع كود نمرصتغع

 ١ دقعْس و زكاهو هفينح يل | رنع هزم احروصلا نمو

 . لطابوهورجأ نع نتتارلا حا قد اعنع 2امتلا
 ْ ٠«تنشارلا ىدحأ نى عئوعو وحصر يمال | ررع

 ا وزد هدوص نيحعا اكريلا ناوضر نجح] نع

 . مرحلا | دومرس دريك اهاض ر مد ل هئيلومىلولا

 ملطحلا الإهاداسوا | كد 3 نبرضاح نيس

 لكاملاةلانن ركنا تراك يو كة افاق ردم | دومرس

 ركربر صا هيج وانك ةئلبم ام نال رشارإملا ةردل
 /”ورتل | اذهروعرضرول نمل !هرلاو أبن اضرو انْئناب
 زباووماارمو »مزود و دوم شروندحر بؤ ريع ريطاخ و

 يتدديعطرشم )وسل ديرما ناكر ومن عج زلم ريع
 ( ياك اورغينح ىلأ دنع طابود وجا نعةباور_

 هروب صو نيئاورلا موتا ىت دحا نكو

 ا 2 دريل

 ُر 7

 5 181 ١



 أاهاضرو ةجوزلا نذاو كيع كرهاشو دشرمىل و لع ظ

 2.وُر اذاانهر و صو هد.حو لكم ديك ل طا وعدو ظ

 دب ١ ل اق دقن نيقساو ٌعرضحع دقعلا دقعو ىلولا

 تالا لكم دبع دفع وهو داقف إب هونج
 ريعومبو دوحلا و كر تببل ةدايبلا ناةءنع صوب

 دقع|:١ ١ روصو ماويئاشلا دنع دقحتم ٠
 نكامديعو دعوتي نيتارماو ل جر ر وضحك د فحل لولا

 هفينجو] رنعو دومهملا طارتشا مدهعوراصا

 دودو يف تح كسلا ءليسبو ت
 لازكدن الأ لعلا عمربج وع [يقناتارلاولحرلا

 .مهمانلا نعل طابوهو رجإ نع نسباورلا ىرحإ

 كولا نقعد! ان روصو ريح) نع ىينياورلا ىرحأ

 هعينجمأ عوالا دوختا نيبعاءرضخ املا

 درعروملا نم روض )سم عوزلاو حاعتلا

 فول ادّوعادلام هرو صو هركو روح

 ينبعث دودج جلع عدي وم حان اكمل

 3 امزكاو ويح | درع محرم“ نييلسم
7 : 
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 . قتانلا ىلوف حز ىنالا دنع زباج وم هرماكلا
 ا قارا ماا سلا و اضم الا بحاص نكد اوه

 - «بيلوقرط قبول ورشاجل ا تما اسما حورس
 ١ هديعرب لا حوزاذا انور وعتسسصمو قفاثلل
 - كقلاؤ و لكلاوو هنن ا دنعدوشا ار احا لالا
 - ةرارعاو بره قتال ا دعو قئاشلل مرَعلا
  اراهاولا وز اذا امور وسمو رابجالا كي

 0 ءوزتلا مربلا عانتماو دبهلا ب طجمهدي ظ
 - ل طابو قماشلا لوف دهإؤو درعا منعرقعلا 0
 ١ ريح)الوملا ئقاشلا عّرلاو رغبت دتخ 1
 7 ابايلا لياس جزاكي فالطل نين مدققرمو 0

 ”نمظقدجادنعمانعاططهبلدراهار 0

 ” اناليروكرملا نالث هدلاول نالو سب تال قرص | ا
 روك دملا نل او نعربم :ىاذذ «فلبسمافانص "ا
 اهيلدروهدلادلاو مءهدلاو ماوعد رج وو ا

 0 01 ٠ , ش 1
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 يلا يلا ات ام مالا ريل ركذلا هلام ارم هاإإ

 / كال انوش ملا هرلاو نعال عوسْطم ابتسمت نم

 يي وصعب دولا( مدوضعلاةهغلا ا
1 

 ريهباراجا هرلو م! ديلا عوراذ|انةدوص ٠
 اد ما مالف نال فدصا١اهاضر ظ

 لش 4 / ميلر ا سرْسأ بج در اركرفأبم

 /ككرمعلا م بيوض رمح جرَرْملا ادهروعر وكما حورلا

 يو رهاو رفيسجو | زرع عبد فعلا ازهج هواعرك ٠

 يقداكلا نكبلوملا دحإ نو للام نعربباور

 الاثمان طحو سراح ]جرلا قتعا |دل ان ةدوص

 308 ايسحرك د يو شالك يراح نالُح قتعا

 اصواعش داعين رك ىهطسق حلاو ايادص |يقتع
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 ةعاوصل ارح هنيالو هقر ىت تابراحلا نالمامإ

 ةددكحبم وهج َو ميد نهجور اك هفلبس اًقارص نم

هن يمةرحا و .اكج وزو ريلاراشملا نالم نههرمس ظ
 د

 دوكيمرولزملا هدزلا لصو نالتاهري لقتصدحاو ٠

نيروصضح اهادش لك : لعربطاخو حدَرلا انه
 دعا 

 "رجيكى بلو نيطركا مدععب لكدو رس مروصك

 هيراحاجرلا جيورتت ةدوص رس ةدعيو قالو
 نيدابلل انالخرفينحيفا ماما بهذ زعشإ
 اقادص الد هبلصل هرلو هقيقر هئالد نالث قريمإ
 دععُس ل َمو روان هيلو منماةجورو ادكمئلم

مر وضع ا هافشريلعمطاخو حبوزتلا اذه
 بوجل أ مم ن

ا نا نوك عرش عروش فحل | م نم رونمي
 دصمل

 هلوص طي و ةرهذ وع والو ةرح زف نيلروكأملا

 تالف قرص) ىف ولا تدان كلل هو ئملاو فارض

 ل ام 2اورالا نعريلاحلا لقال اول ايلاركلا منال

 روان !لكذب تساهجوز ازكت خلبماقا دصريعرتلا
 هحرعرلا نوما ندالا نال ابييوبالأاهيح) نوزو

 ا محا
 رقت يعي 9 129

70 

92 37 - 
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 --- يسيل س١ 1

 ها

 ا 3

 0 تحت مح 6 وجمع دس وحد د تدق

 مه فخم - وب 1

 تيعرع يح ل م
 همس - ا مم سا اح يي حج بسس سس

 ب . 6 ها ا سععا رحس حيوي سس

 - ي هج 00 9

 ما

 2 8 سا
 هه. هس



 - دفعوكرأا عوزلا لقوا يعرش امرت ىنالعلا اقل
 دىن ل دع ىو نمر ضحي ردع طاح و عورتا اه
 راثملا مكمل برع تيد نأ دوب لاذ هرعت ر اعلا

 - ريع | جئاوملاو )هز الا نع ةدوكذملا ةحوزلاولخبيلا
 . روكلا هورلا م رزلا ف فن دااهقلو غلابركاهناو
 كنالاهوحاروكزملا نذ حاعراو هلعأ نيعلا فارصلا الع
 ثذإ لع بئرملا ندالا منذ رس بْرْؤا ىلو مدعو
 . راتعاورعرثلا طيارتلا اقيتس أ دحبو نروكملا هبحؤرلا
 ” تلولاناك___ر اما عرش هابعا بج
 ا باروبعنادناو ىدزتلا بلوم ناهلئابحو| اا
 يي مهانو| ماهل ناي لئالهو_طوب نا هل روحي الد
 ' هلله بسلا ِْق نانمريعوورلا تاكناود ميدقتلا
 .. اهيلوو مورلا نلعدّمو لوميم ةائكلا فانصإ نم
 ركعوكزملا عورلا نإ تالثو تالق هو اهايلوأ يدا
 ١ ا واايطرو لاحل سوط ام هريغو | بشل تاك
 تتناكيراو ريب هامكلا يح اوهقس|و دب
 " نيوابلاودحاو نود ىد تيضرو كعدت هصورلا
 ريجرب [ى و هنلب قمح ماج ىلا 03 ويد نيضارريع
 ١ نإ ةارما تدارا ناد ااا ريعاركو فالطإب )ولا ع

 عوز ظ ظ



 اهعورانلو 9اًوِياساضرريخد وهل فب ؟دّنت نا ظ

 فالحلاب ىلا عمربجوماجعو سائدا ققأللا أدل 0

 ىلا ريع دو ىل ول (رضعو ؛ رجول ةارملا تعد ناو

 امههوزو لضعل | ىنعرص] ناذ جير ا هرم أذ كح

 دج: لاذو فادصلا تاَميرَحإ بك انوا كاهل
 ةزلادلاو ريل ارانملا ندالا ؛لل جوزملا ال بطن
 تدّئممالعاو عوزتل ابهرماو نالئ أهمل وو) كوكا

 هينانك نوكزملا ةبحورلا*وعاروكرملا جوزلا نإ هفنع

 نم ع | نا م! مرطعا فاعتباح/ئيربحالا ظلام
 ةعو انتم الاء لغرص]و هطعوىلإ عضد ]ئاهيو 24

 هعجاهلو دوس هرضِك_شاتورعلاؤضدلا ٠

 توبلاريلاراعلا كي 6 5

 بجي ابتعاو ريعرتلا طياربلا أتينسا هنو يعزلا

 * لولا ةبيغي تالنالر كد دقت دقو اعوشس رانج
 بردوهو ل ضعلا» نادل ل ىلا لفشت ب التلا ناو

 نصل ىلولا ناكو جبدرَملا لصحا دام ماعلا مامزنم

 يول ىلا تفتابالئ ايقداش فاعلا ناد نانامناع
 افتح رماعل ا!تناتراسايلا 5 وعم 2 هرب لب دهنالا



 " اهئاسناكإذ) ل وهو دج البل ولا ندايوجريف

 بالا هيلو هبل اهاضرو ان ذاب س | هيدؤم ىف دو
 ا ىو وبوشيفايف سناك ناوتلا نالفرض | سلس ان مدعلو

 - موهلوربعتل ا هبيذلا هه وسال ابحا هرلاو هبيجل نالف
 .ىىدهلا نالك هل بسام بياهلا نمسرق] ىفو

 ٍإ 0” ا ركنا ةحورلا لست سو

 ٠ ىف راج ةيراجب تلاز نوكتو)ةل ابلاركبلا هادص يق
 ١ ضاع أ ةيراب تلازاههادصو بليوركيلا لحي

 1! اهجراهنعو وا هيحلا اضفنابْت أدواههجرو ا اًسأب

 0| الرفصوإ عوضا وووزواا هوفر ماعجاون ضو |
 لك نكشف كة زيعوا ءاجالول ردا سروضب
 ”  ئالدلارصن هئلطلان دهشتشو اهب هحاد
 ١ فو بسلا نو يضل رم كا حان ةوضملا قو
 بهزب ره لح اباءا عا ريصو هيهدر تاهناورصح
 ا مو تلساو هآرشم هجؤرلا كداكناو لكذ كريب م
 | 2 فكتامدبقيوتلا لص حو هولا ئامعير لس
 ١ يجو هركم سداد روك لا هجورلا نإ[ للذو

 . ْرضكُف



 أ

|| 

 كيخرم عدو رنمدعؤ ىو تلساو ككذللا تالئرّصع

 در دام ىعشلا فيرغتلا )صحو مالس ال[ .ناهي ظ

 تاطوروخذلا اهعوز ةمدعرم تا لكد يفر وا ظ
 تلعن ةئمدمل امل وأو لوهرم ه راح تند نامعاورالل

 هكر ناد هبحوزلا نا وك لكذو بكيس رعلا

 انسي اواو لغرب مو كرثمل | تالا هور ةصعو قو

 © أنن ةروص لكبر ساهل هقرولا تلهعتو نلساو

 نالدموثوم رءالغ نالد وزن ةيتئخقوفوملا

 ل مئلرضحلا ضقولا جا ىضتقمبنالدولعابمقو ىلا
 فوقوما هو كسل اذ هفلبم قادصب اكن ةرولا

. 

 اىزنبهيقعرنسازكو انكي رولذلا ةىرلالعزع
 دل دعبرلع فوقومل ندا قالا أي

 روكرملا عوزلا ل عواصوتس الون هسفتلر وكزل اهون و 0

ه ؟ى ههورا ا 'مثوُد داحلا هد ل1ن اريد
 ا

 يرلا زكر يو ضل فوذوملا وز فحا ع اننلا
 قحسا يلع ف وقوم ا .مبلب عروت عولا

 ابطو كميراحرأ 5و5 ارو وسمو ارجاو افوصواحأتن

 تخش :تشعولا . ووش حمروص



 ١ ةبؤصتورماىؤصب ولا هضحبملا مالك نال قص '

 ارك هفلص قادص ٍفاللا نالت لكدىتراحرح الإ و١
 فانك !اهيمهككعامريطنب لكذ م نصمم اهات
 1 هلكلعاون ر امهار ل اا هالو ناك س ريما وجور ايعرش
 ” هلوو]ن الماء صرطلز حا قتعأ كرلا انما
 ورلا طصد_مرشل ١ نال سلكذ قف هل انااا و
 : حهلعم ايعر الوم ريش يملا محم سفنل هام ارودزملا
 ١" ىصو ىصب نت ىصللا نياق ناو ثواهلل دلولا
 " 9 عبلا ©انن ئروص قىقوتلا ىولا لادن
 7 هفضرو رهروصدىرلا ضحبلا نالد فقدصا
 ” نالمه ومن داء العلا نالد لم فراج فيشد
 ْ ار _ ان وال < ةىلصاٌئ| رص مالبروهدلا
 ١ . م وص يصر و ىرلا كالا_روكذم ا رهشت ١ كلام نان لكةويعرسمنل 8وزلارلصو لوبعلايق

 2 تمالك هءل ونعنالد قدصا) تكونا نب ظ 5
 ١ طن يالوو نرخ نو عتىدلا قبطملا تونا ظ

 2 نسمةطملااو كصلاوربحلا نمل دل ىاراغ
 هفلس قا رص نالد تندر التر وذزملا هيلو لاب

 نلكد

 8 هت... اين



 فؤتعاومبابيصرو كل د ىقرُسلا ميلدو هحورلا تلعو

 دلولالامناكا هل اهلثمل هلم فارمل!نا قدصلا

 هلعاوصو هبارب كرلاولالاه_ضت1اكتاف .

 مالت نالم عوزت هقبطملا ةيروملا بوزن ةدوص

 ىابؤلا لفعل ا ربازل ا هنونجلارصعملاواركمل ادا هايل
 هفلب فأدصب ,طصملاو ريم ا«رزت اهرلاداه

 2 فصلا لعو لوّصلاو ةلتلا دهن كيو لك دانك"

 ةلبا | هقيطورن وك هالعأ ها ههورلانأ هالغإ .'

 كج الو ناطللا ناكناد كب رو زفعلا

 . ةجادل دوجول جاهل نال أ ىمِلب هدهع لوغبم ردصلا

 عرضا ندو هوبا دعدا اهل اغّسلا هقوم ببسجو ٠
 تكباوضرو نالفو نالهواهل براق الو اّسو ٠

 ثالوعوزت قسصسو نى يلا هان ةروصو

 ني فيغو نكي |هلغلع لاز ىلا ههلابلا هن العب
 رراعق دابامرلبهدّوع ارل هئلبم ٌفادصد هقيؤم نإلا ٠

 اكن ةرهسم هو مانا لاح و اهيمرداصلا

 صوعبأب عورلا لعوم بيو حاولا طييو تالفثزلا
 حلم رلاوهببس ٍعسلا بجوب سلو ايل

 كناكلا اك حر وص عراتتلاعدّمس -
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 1 . ريم نراصلا ب اكلا ىدتقم نالف بئاحب نالمعوتن

  ىعنقمو اد وهيل للا ب امهازنعأب هخرانل م هقحُف
 ١ تناواهيطإن 2 روم كيل رئضتم هد رمل هيرضها مرو

 0 لاله | لس لومد كد طاخر ىف شالا
 همهنل حول هليقو اذل هفلبم فادصت هناليبرم

 ا تاف يا هالو نذاب لكذو هيصرو لكددع
 1 كتبيصرو فاوي ريا ولعتك ره ةجورلاش ا

 ظ . [الاعيلو ناكاداو هيلو لاذكو و ىو ارلا <
 ١ ىرب مويعو وح مالا عيه زن كرم القنا كان
 22 نمهامحلاو ىلواهل نا ناو اهاضرب امي وزت
 < راييلاو وصيد رمللو ب ااوعا همزم ماك اد

 ا ناظو وزن هئئاحملا عاد ةدوص تالاذا
 مزن بو ريعرتلا رساكلا نالد شادن مالْعب

 ظ 00000 كنسي راس وزلاد لولارارفاوا

 ا تول رلا اهيناوماهاضروأهي داب لكرب ساهبحدر

 ' اهفتزعناروؤرلا ةدزلاتلعو لوبقلات كنتو ٠
 " ةروجور ارا ةدلولامفرلا لا ثداعو
 هالعد نال هرم هضووملا عاج ةروص
 رمال يجوز ىيرشلا اوولول نلأُك ينال

 | عنمأن

- 0-00 

 3 مص كل ا يح ل ديمو

 ل
 , ٍ- ١



 ثد نام الدر الملا قرصملا ماهوزو اهيلاكم لسا

 تي 0
 مك: ارقعلا موي نمر مجزثلا هل ر عم ع عن

 هيتس  لكمضطرو للا

 دقحل رص ىش سيال نارهطظالاوضيبوعن ىرجإوز ْ

 م 52 دمحلا مود نسر عجزتكا_رتعبو لشن, شيطو ناذ

 ضرس نأ هوزلا رلاطم للا لمرضوئفلو طولا

 8 ضرزلا يلازكو ضويلا مسد سبحو ]وهدم اهي
 ٠ ”ردقداولعال هوزلا ضوغب اىاهاضر طزيشيلو 1

 عصا وا و ئل ا وعم فوفو _اجوم وي ور مزال ََى

 مو ةاهرلملا دقت يي اقلا ضر رص اعئانتو| ضو ]نر

 ولا 2ادن ةروص ىلنتا صْفْي 2مل ارهسدع
 تالق فرص|| هل اقادص هما دلولا طممحر

 مالو دورع تكوهىئل | ثالد ىلصل هرلد نع ظ

 ههرفلاو طصملاو رطتخل لدي ما ىارو عوطت
 يقل امنالمرودزم ا 9ورلاهرلاووهاما رص مالت

 ييتولا مالدروكزلا هوزلاةدلاو لكم
 ”ميدوصلاوفرلا قباب مزمن يورك( |هرز

18 
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 1 كد دل يف ابحرش الج هوس لك لير اكول دلل رطقو

 . اهنال السم يتاهل وحرب نراكرلا هرلاولا تقتع
 . اذائش 2كم ناو وحر دود حاتارصريضمال
 ١ هيلءت قنا ذإو روع تقتنع ند الم ىف تلهد

 ' عيراا لع ل ئا ارم هزهول امللو هجورلل بجو
 1 دِلاوو 'جورلا١ ثدح دوعاداذد ار ىو هالعاوملا
 1 2 دو ١ هالع] نيعل ار رولا لئلا رمجناوب ورلا
 ْ |!ةداسشا نملك لكل ذ ىوب ئم تهزم
حب ناو نيححج] كرما

ولا 0 رادقم ل
 ١ / 

 وزلارلاوو هجوزلا قخاوتتن )اهل مدقتام
 | ولا ناجل ٌمدوص م ؟يلإ رضرعبوإ مضر
 | تلانو يح نم أمالإ 5 امرا طووشس رد يزل ا تالق ورش

 كولا زدالج َعحَرْيع نكن م وةرح لوطلا مدع
 ٠ لداولاونالن هيج موعكدلا ضلقلالاءرلحو
 > نويبع قصار هئلبم قادصب نال لاذ
 ظ | رلدلا يال بر هرّوك )اهلا ثددراملا لاما
 | ض اولا لام ناوريتملا ان زكذ نا هالعا تروح
 2 احوئزلا 26 ن )و ميزلارىشريخب قاب
 ظ .. نايل ل ثداهل رلولاناءالجارسل ِدزلا عم تكن

 ” ركرلا



 توًيو لاما بر روس جيرتلا اله طع ثوكملا

 كدب ديعلاو الون اهم اريعجوزلا تاكناواقيقر
 ”ءكحلا طع كي للاهل انا ضارقلا اجو مدقت
 بو اننلاورا بت لاًعو جرلاروعطب الريل دمي

 دلولاو ضارفلا لامنم هحقاولا برام رعصو قيقا

 بمر جأكد عروص كاملا هيزوهب عفانملا ليو
 الاًفارص صارقلا ههرادوهس ل عمو لآل

 د فادص لع مالنب ناله جوز اهي جوزك قلا ]

 نب يعي مولس وريطاول ممىقابلاو اكل امل انك
 هلقوئعتل ا هيلو نالذاو يب هزقعاذل ةضيزان
 زل[ لاحا لكت دج ئايعرش طويت هسفنل عوزلا

 "جور رم >ىلع هالعا هحم عر ملا تنالم ْمُْضدر روك | ْ

 هلماعو يهل املا بر جورلا يذلا ضارقلا منراح ظ

 مروازلا هوزلا مذ رم ىرل ا فادصلا ُةلسب ناو ظ

 رهأشلا لءاعلا نود ريلعروكملا لالا بر يجو ظ

 هيلع كيو هد هودرص ااممديريحررلا باه م

 ةم ذى :جرزلل ادريطت وهو اعرش هب اه وبار

 هل قماوملا روكرملا لاملا بروهو تالداهج وز 1

 ليجاتلاو لولحلاو مصلا وىنيلاورديقلا يف 1



 رودج_لكدوايخوشس الوتد ضم اهيلبكر يعزي يد ةلاوح
 ىا]هل نم ب. ىح لاري ءاضرود ّصارَملا هبراح جوز
 قلك رسب اوإ ضارغلا هببراج مر ريطعدبهج م اذاد

 رسل هيلو الداعي ام هرج هجورلا تاح
 1# ىاهل ,_طصطلا تناكاذا اهلا هاضومو

 ”2ه07رازا] دن ارك ه هلع فارجع هالعالم

 " هتالجو رنطاب نييعملا قارصلا عيجولسراص
 | لالا بر نال اههوؤم ىلا شالمل انك دانك

 ٠ اهييوزت مروكرملا طال جدر روقزملا لاما بر 0 . نالذ ناوعوريم فيويسيرلا بل ارنطاروزما '
 ' ةلصلا واب يطن وهوازأ ريدج فادص هعايعو اهبكك الا

 ' ةكوطو عيصو ار زدواسنج لك: قفا كي رئطاب ا - روكا ميرايلل حور رمد دع هرولزملا ةجوزلل رق ْ ' هلاوهل كيما حو لجومو لاح رشإ.نيحلا 1
 ١ اهيلوروا «نالثر جرش ١ لويتلالصهو الجلبو ُ
 000 2 أ



 ثاو كل ريلعل املا جوزلا ىضرو كس تالف ىيرشلا

نكد تيكر هاضرب دايبش الاء لصح ناك" (
 فا دصرهاطن 

 دهاكا روثنملا لمجلالالا بر لعهد وكما هلاتحلا

 نيدملا فا دصلاراص لذ تف حامنلا ماكحابامؤنب

 ثودوشودروكدملال املا بر0.ور ماالفل اكمرنطا

صلا علبم نمل املا بوهمذ تيربو هان مرر ١
 ك

 لاحت ةمدىلا هلاوحلابهنمذ نم لك لاقننا خي نوكملا |

 كل ل عشب نإ نجلس بيذت ا هكزل ريع

 اهيصيو ريجوزب لاما برلخبب نا لق 0
 تادجو

 درونب وح اهيدصب هاهي ضارفلا هبرادج نس

 لك# جنتل روتفت لوهرل امم لك لطاذانرهيلا
 يعرشان هل او طلو بضتنو لاملا بر هحور نمزج ظ

 بدل ار وقتي لام بر قلط ناو ئصنلا تاهع

 لاحم همد يب راصو د ىق ثاككرلا قايجلا

 : فوه يرلا قادصلا نمّياثل| نصنلا قبو لع

 كولا فادصلا نم يف اثلا ضرلا قيبور لع لاجمل همز

 ثاو لام ا برل ضارقلا هسراج هور ةم ئه
 يف يزل | فصنل ار رفيق ضارؤلا هضراح جور قلو

 طقسلو هروكر ملا هل اوملا ان لاملا بر هبحوزل نمد

/,7 
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 .ريؤنو لوحرلا جرم هلاوحل اشعل يناثلا صدا ظ روكا | اهج در لاملا بر ةحور بلاظنو يىنائلا ىصنلا
 ]ا فروا ]| لا يصد هيفيعئارضلا
 ' هئالذو نالت لع رشا ١ ببواثلا ماهقلخنا ٍ رارق باج هدول هنعيرك د: قبسدقو هوحلولا ١ / لعد لان زعمررقلا و ةالملا هما وربكتلا نيبهلا,لكذ ١ أ يلع رزاجو هدوجو عر دؤيالامدع همرع ةروكرلا 0 ٠ ةزلانعد) يئرل امني ميجورلا باه سمهانمارلع 1  ادصولبب لد ناو يم رضجن و لاح مشجتو |اتلتذا ظ الكلك بعزل مورالة د ميمي و) >اكقأ اهدلوتساو 0 ل ذ هه كر قعو رتصت يق نال فيا ظ لوى :] | رج ورا رب عيب و حجب رض د ىف نا تارا 0 - م روأل عازمة حبر! الع 1ك :يو فرطلا . ميجررلا ماكان انجب دههتج فادص م رخ دارا و مدع ةبحورلا فارص نأد نا انس ناحور اما عماد

 يلعاهرلونساو اراصأو ةجوز اب اس حرر الخد ١ يعدل عضول | ىلع هنجيراةل جمل رع كهاشر أ ١ سوم ىلوب عن مدع 0 امني ناكهانش ناجورافبا ا دمت
 اىهنن جورلارماو اوم اكن مويهوا داكؤا هشارف

 نا
 ف وج هسا هيريرا يسمو < د“ هم يي حيان لاا وسم

 0 يح ب
 < :ةدفتدصع

 <«: ”حبصم



 الو ازك حروق رز روك ذملا تحور قادص ٌكلِبمنأ
 طف ,ةءاه) عب هضجبو لاحفضجتو ايو

 از اىرطوككلا2انلا دهعن ابرج ران مفعم
 هس 0و لا د طقس الو رصد ىئاهل فاباركو
 ىلا باس الازو ببسالو وحول نم هجوم رّرمو نه
 قالطب دعم نإ ةروكرما هجوزلا ناو مترانوود
 نا )ا واهج وزن رزم هريغالوو ض 2و نب ابالو جر
 افداضو ظرانووبلا اهميه !ريجوزلا ماككا ناو

 انف ااهيلع كم ناو جراتوعب لا اهل رصيف فان
 57 كدا يبس معاق ميجؤرلا امها ناو ثالذلا

 بك .كاذلا خرويو ايعرش هد اضيرلكل إذ لع
 اصب دال اهدي اههوز مرراصاوماهي | ئالكخم دوق|

 مدحلاو اهني نيح نماع شرع اهل نيتبجاولا قمن
 موك ردقد ماهو او مهعُرم لصاوم هئيرار
 ريعالا مثوعملا لك :'ماهيلإ لصواعو اهسحو اهعوبو

 مرض وروأز را اهجور روض كاذو لامها ضانلا

 3 زملا مصور فارص ةلبم نإ مارتعاو كاد لعاهل

 ررلا تعد يزل !ميجورلا مادهابا طرا كاهالعإ
 1 4 5 يآ

 ازلوا هلرد و هدوهوى عر رؤدال امرع مرع ولم

 هصصسم

 - م وا“ ايه. 0 خخ وهحب

 هه وح
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 لع ةداسضدو دالبتس ال و”ءاص لاو كوضيل ماما رتعأ دود
 . قالا ىوق وهو عسا رلا روب د !بعرش اقدام ملك
 ناال وحك غروصو ؟ ايل دنع تيلي هرابعاب
 / نابللع نكت جوزلا تومد جوا تولا] ف نوكب
 ضال ابقي هنالت [ولجلا فه تبر وص لاوس هفرلا
 ايعرتل دع اكيد وماهي ءورب يشأ مه نا ىو

 . ؟هرعهاك ا|ةفارص ناوائتواالحازك زنا جف ادصب ظ 24
 مرن ةساملو هجبررّماءاهل نكي مل ومدعممجوزلاب ا
 ظ رجلك ( نذا هيعل ١تاقصلا تاهلاوسو لكسر 3

 اهيلااناحاوأ هيلع هقيص_لادع مرض هباه 1
 ن دالك ؟ايلا لا لاوس عفر ملكك تعنا 1

 بفالاوسلا تك دوهمملا بن مم للك: و تداحل ادع
  نوطإلا ومهم هفيرتلا تلىبلا رجن هالعا غورتملا

 مهلعا ريو املا زن الدو انالذ ورحب عضحاجلا يطوطخ ١
 "ربه اواممس واى دعداىممسال هعماحر يعم يدع رحم : 0

 دنع دس ئزر مو هانم ناىلتم ناجورامرا لكذ ع ا
 ١ سهلا هطرثد اهاضرو لرع رهو روم ىف وامر 3

 دقعلا ىلع, رص ىرلا يل هّئادص لص ناوميالا ١
 تورينو يقيل أوالولحلا ححراعامل ازل وانك ملح امد ُ

 ع إ



 أس اصاووولزإا منهو زبلخد راروكذلاةجورلاراقاىلع

 هنمىنملاهياومم م يسإداكوا هاج طعاضرلوسسإو
 قراءاكأ ناو ويغانووضالون بابك يجر قالطب
 ةويص وذ نورين ل نيلجب نالل لا امون ةبماح

 ن:التارك رايي اكو عرش هلاوسر امزم لاوسب ْ

 ملا دادس مصر د بسلا كبو نوالملا عاد ملاعب ل مول

 .6#_.::ر[ثْثنأَو هفيقرو القانون تهوس ص

 لكلارعمت دره دهانات طنانتولارحبرضخحلا ٠

 تادرزاىمإ ككذ هم وري جو مدت اردصلا دهد كيف

 كر كهدلاشو رشرم لوب ىرش ودع هس ناكأتش

 مث  رضدالوا ةناكناداهباصاو موزل انام 2درلالخد

 هجرا:ل م ىلاشنرسا هحر ىلا دايم هوزلا ناد

 نيينقسملا هيثرو ناو اكو اذكرلتم لعامل شم مم ناو

 20 نالدو نالفو نالذ هدي نيبعوتسملا ثار

 اا بجاح أو لكواومي

 تكئاكناو هنيكشا وازذ فارصلا وام ناووالا

 انل يلعايرقادص لسنا تك ]|



 مائللو| صويلاو| ن ولهما, يجوز حض ةروصو

 ١ رجولا 4 لل فصح ثرفلاو | فرلاوا
 ١ اهل ىذل نالفاهجدز لعتعداو سالم يالغلا
 2 يت مى وا بعت موت اهي جوزترما ميلأراشملا
 ١ تّطاِبِعربإَهب لو رم فقادصو كدع كشهاّسو
 - ةهبوهو لكدوئعو| اضرب مب تيجو اههأو وضرامح مب

 هقارث تانخا لك ا عذع ني حيناو مب ضر /ونالا
 0 طولا

  ؟ةنلاسئاهاوعد هدعب باجاذ لكت نعيلآر ا 1
 ظ 2 ل دا عفرين اذا 1
 > قءل ارطرثب عقاولا رملايضل ع[ طيديجورلا 1

 يزل اراثملا مكمل نعله هب ميجوزلا توشرجبكذو 1
 ٌْ نسعد )ماجي ىلف نالذو تالف ماه علا

  رانملا ل رولر الد تل امعربلا طرشي كامل

 امل طعراهلا وسلا «ءاجان نكراهل نارا |
 ظ 0 نس اربجما اب بعرس بع ابجشللا» ا
 --ئداكناو ]هو لكذ بجوع احدا عرتلا أ[

 ا لاو كلاس
 لوا عوزلا )دوبوشل ا ناكناو عدوم) زم ظ
1 

 ا

 جوزرا ظ



 © اكتلا دوؤع توتر كلذ بكيفاماكو دا ةجوْزلا
 لاما ضزيرحلا اجلال ىرجرهوملا نوكتوز |

 لا[ طل هالعاروكرا | لكوتل أرودص بيو م0

 برل هب لكوملا فارتعاوربم نورص |[ هالعا ريلاراشلا ٠
 ظ

 ا حرش عال دنع الاوسل | تولي كوريل راما 04

 1 ملاتناو سنكم لاقو اركان بهل |با لل عتيطو تلاذ
 ئ 1 طع لوخرلا لقؤسلاو جالجو ركنملا قرص يئبعب

هنا لئاارهم ب هنسو هعقئماو رهملا
 1 تي تاقم و

 دا تاما وِطا ولا طهعطولاو دقعلا دحب ثداعيوإ
| 

 اهعصب 1ع لوخيل لت قلطا اًذاو طو رهن ثرح
 ظ

 توه دج اوان عْم.مو فضلا ماووحط قا ا
ْ 

 هنآ ةدهلا اهلى كس الو ةقنال ظ
 الفل عمالداحتن

! 

 انو لات رلخ ءباملاطئمحا كس نا دارا ناو لك

 يكيسلا لطم بيعاكن | نأب م بيهب يضولو كيذارلا ظ

 ! مسخ بيحااشرحا قصرول و نيوجرلا موهعلا ْ

 ريدع لعل والاةلر نال فلا تيثوح | بيع ْ
 ا

 0 بم  تلاققابت ترح وا هرب ططةم نا ايم

 1 ”دووسضلا عخرل اهي عم اهلوُم ل وقل ايركتاق كرنع تلإز

 ا نايف ةرحوا زل اهيظ عر فرهملا لايكفرل هسييب



 6 وضرر طالق )حالو هد ليقوو ةماوا ةبباك
  هتصعف نا نالذرلعدهش ا تاجورلا ثييمقلا
 ريال ةالبو مالفو خالك تاهوزلا م هحاسن د قعو
 .. هنالؤدون تراصف يعرتلا جول ا لع عقل دنهل مشو

 ا 0
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 - ل علاريلعو ازكشا لف هبؤنو ال مئالخ ما ؤدو ارك
 - هنشضارمو ةينبسحو ريع اطورسا ىوفس لكذ

 تيئرارطأ لور صر بع منهل رضاء نيْوحأَم وو

 1 رولا انقلل قشوتلاورراو لج ملا ةدربلا:عبلطلاو
 روض[ ذو هالعا جورنملا آل لع فاض لاو نيب
  ميكؤطلا كح دع_اككرب يعرلابنميضنا لعنه داهيلنإو
 ليصل وري ناكد راحا اى هاركارتع مراشخإلاج
  ىاعاوه :اضدوررث عرو صدام اج_ككو نم نمو

 ملعأ اكيورب ءىاو 2رودوابعشاق اصبر لك ككذ 3
 5 5 ف كم اهم ظ ْ

 7 ا ننعم نال احلختلالوس ماك الاجو

 هلدنن اىرن اههضد يدنقتا يال انيق لاعسو نمي
 | سرا قءاضإرث التمعن جاذطلو ضوعلا:م

 ل



 ورا قلخةارملا تهرل [: )| نيحانلا دحاف روطحل رهو

 هل تلبيف ةحكدوتالنإتفاخو هنيدو| هنلخور

 ملوعل فالخالب ةرخإ ,العو لك ةزاحا نو طبلاضوع

 اىولع# نحال دو رحل ىفنالتإ رك نان ىلاق
 نكرام نك لتلا كورو مب ترْيفا اىد

 + تعكر | نرعت ذب رع نعديوس نب كب
 5 الجول حره هسريلع رد لص وبلا نأ ليس تن
 هبديجأن| تلاتف هرهملاقذ باء عود مصلا
 أنا البتن | لوسرإب نل اقف لاتكشام لا قف قيس تنم
 دهالسو يلعب لاصربلا لوسر هل لاق تانك

 اكرد|لوسرم تلاه راد ها اكلل ركادت تبلد

 تباثل هدررطعس ا لصوبلا لاقف ىدئعؤ اطعا
 هبادر ىداهلهاىي تملهو اءئددخاو انهمدح
 ل اقرار م تملتخل اهيا رثعرد | يصر قنا نع
 حولا نا ىدرو لبس تدب ليجئمتاوب اولا

 ريل | لوسر دهعلعن ملتح أ ]و كنب | دوعسم تنب

 ولت نإ جابملا:ه_ظهاغلا هلال سوريلعسا ٠

نأ ؟قرحأ وركرا)و نسيحورل |ثييرقتسم كاملا
 رح 

 هذقل | تلزباعورلإ لمد صال ةعاضإ يف 0



 َ اير مايه ولم اسس ىف نع نبط ناد ىلاعت

 ' اهديكدااهرضب ناوهو 16 امل ىلا مسعلا

 ٠ نيوتن ١ ضحي اوبهنتل نها الوان هلوقل
 " .هتملاخنانونلإلضعلاو هنيبم هشحافي يباب نإريم

 هل هناربامجوزلا لاكتالكف اللا هو هلامل هذه
 ١" ةجتلا نالابهحر ناكل وهرلا دعب ناكناذ كلذ اع

 لاهل ناكلاملا لكيم اذان لامار لكملجاكت طقسا
 ٠ برضلا وعزم از ودنا بي دانا اهبرضن اذ 2

 هنهلا مْرِجَدَر برص دم ناكىسبف نب تباث نال عاخل
 نالواةيلعرتلب لو لالا متريدعردلا صوفيا لععم

 ٠ ماما حول اج جن م برصل اهم هصروجإك 5
 ارلعو ىريطملا ل افربةعايشر نم ىزتشا ٌءالحر
 حباط غب عرنم [سفن ترف ادرنم دتفتل ايرضول

 هلا مل اقل اهفحاصنق تنر ناو هانركد ام مد
 ف اهنهلومل عايل ا لخلل مرن ا اكيدح] ناك ود
 نيناينإ لان مهريدتا اماوبهرزل نهولضعن لوم

 اههرلاولاكومه اءّوح عنمريلح تسرك علخشال

 د رورو #1 جب هلت - فقوووجي م عت 0 يك هج ٌ

 مهووجإل تجر وح نيب

 2000 ا توج نيم

 - تخت

 هل 20د و



ةخوش اهيا ليقف ةيبالا اماو اي ريغ م كلذ ىلع
 كسالي 

يتا, اللا و ىلا هلوفوهو بلا
 ياهلا ت

 لاا ريال بأس نم

يريرقتل لع لغو ] قالط طلب ضوحب
 ْ لايف ت

ولط دهن نت ولنا جوزلا يقارن
 مال ة

 مكاكلفلاب هل هلخ عجنو ثوزحلاد ىصلا ول

ا لال: لاماع يهل |علاحاذاو
 يلازب ربلا لال

 يشد ديلاولا لالا ليسو بلا وح عيوريلاو

ا ف فمتسل اقلطم نوكت نإ عططا لفن مو
 لامل

ما ةىلتخلا ةبحوزلا تناح او 59
 يغب تدلنخاو ه

س هنوني ا تلصح ميل |نذإ
 ,راعب تملتخإة او

 دو جورلا نككسد لهو تيدبو] يلال انزيم

تخا |ذ ذا نيبعلا ةففوا لثل اربع
 لثملا لئاارمو نيجب تهل

نا كتربرل | ةروصي عساوإ|
 لا

يلا ندإب تملتخإ ناو
 مما ماا نييع نان د

ال عسا كتسأو يعل
 بة ناو عل

 فتم اقلط ١ نا ا بهمس ل املا ىلمتإو تلشْس ام

تجور مهلا جااذولول شل رع ءالتخ لل جوخنقا
 ة

ومد كلبقف اك لعكتئلطلاقوا
 محر فالطلا 
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 اصمت هضيرلا عالتخاو قالطلا عد! لقت ناو
 ناف كانلا عربتعيالو رمان شو داعو | لئملازهم توملا
 رهباثلا هلح ودب ال ثلثلا'م ةدانرلا تويعإ تداز

 7 نمو نازوجد هيمجرلا جلخ كح نيلوملا ساو '
 ١ ليبرليسو اشدواانيعو ! اويكو الق ولئلل ضوع

 ١ هدويللا ترفن لوب لع ولملل ىحولتقاصلا

 >2 يدع ىرجناو لئلارمم للا عوحلا نطو

 . ياوقلا تالا ولا عوجرلا:رتنحو |
 هولا رافال تينكدل ملط لولا زيهم يي

 7 قلطاناو ميا نع صودْس الد مباماصلاةرططول 5 07
 كلكراروملا نع صقن ناد رصنع قتال 3

 نيلوقل | ياف فالطالا ةدوصْةلئم ارم نعوا
 لئلارهب بحي دوقهبئاثلاو قالطلا خبطت |

 امجيرإ أب ولتخا نمي اعؤدلخا ابلجول حورلا تلاقتئأو
 تحلتخ) لاقو نك أب ولتخا ناو ىقد ملادول بس ود
 نيلْملا صار منونديل !تاصحاهئل دوم اهل اء انكب
 بولوك ١ينائلاو لثل |ممهةارملا اك بجاولا نإ
 ملال وطب ةقؤل الهو ىدتساّمو لثكاوي م
 ناكوو رد قالطلا درع#ب صْعْبب ام وشو) ٌفالمل

 «ىم ا

 . 21000 2222222 اللا 0 ل 36

 هيي --- هوت موج ا سو < دمج بو - يه > ح عسب ههرج جدك هب 2

 مج يقين هع 1 0002 و



 هيه مباهوشل اطفلف مبانلق ناو قالطال | امديص |
 ١

 بسس سس ابل كباس قرروكلا جتطاللب

 0 كبلارساربعربوأب نعيد غاجال ا: كير قس علال
 0 4 لق فن] و ىشب يل انهو ةوشم هلطإ ارنا

 ١ عرْسع وسو! ر طم عقل عجوز ته؟ |ذ]:ةارللا نالع
 رنا عاتحو ناب مغ ناو صوع)عامل اك نإ اهإ راح

1 

 00 .جلخلاو كاهل هنمجو جال هلخل ناد دا دو اطعو
11 

7 3 72 ىرحإُي و لكأمو مفيصح ل 1ع سان نييأن قالط
 ١ 

 1 ' 2٠ لاوقإ سدى ملا عيصلاو عانع تيئوازلا

 ْ 2؟نينساورلاررطا ف جا لاو ثالتلا تاكا

 ظ نم مٍدَهَل اوهو فالطب سلو اد رع صقْس الوش
 ٍإ ْ اا ىلا نم اتخاو قداشلا لَو
 5 2 | يرح م نم ةعاج هر او تماشملا يوت

 ْ ةمالوولطل ظولبو ةحورلا عم كلذ نبوكي نا طش

 يل ضت يضل نأ ثلا لوم ققاشللو قالها رب ١

 قاسلاو كلادلاق يملا سرئل املا هرايزهو
 ظ فنمروئشلا ناكن ا مقينحونإ كاثولك دمرلمال

 عرائس نص ناكن او يسم ا نري[ هخ | هركارإن
 ظ

 هلخلا درعا او ههاّدلا 2م ضو الط ميس خا
 ظ

 ماَمغاَلطا داو لم اقلطص عملا دال غع ا



 لأقو هدحلا ةرم يق مالطا يق رويشح وبا تاق نم
 ' نتظظلحلابر] مس هفلط هملخ بقع اقلط نا كك
 227 افو قلظم ( دلخلا نكت الطلا لصمنا ناو
 ٠ يعم ورولاخرلو لاي فالطلا انش المحاو
 نيلولل ام رلوأ | ثام ناك راح نيت اهرث و ءاض ر

 قرلادلل عاضرلا :ىقد | يلح عجري جاو مينحوب لاق

وب/رحأ ناّساور لاكم_عبو
 ظ 1 موقد الوءاَص درلا طقشا

 ابينايإب ىاضرلا طفسال نئاتلاو هصاقمرل 3

 مالاكلو 0+ل وعلاء ان اواو هفضرت اثم رل 1

 هرعاللا رقل اولئملاررمملا هده ن 3و عجرت

 هتدبأ حضي نأ بال ىبل لل بكح ءاضلا
 0 او يعاب رعاه 0: ذل 1
 وا اكلنا قلم اوس ىلا لع قم 5

 ثالْأ اراكعاج :ةنحاول انآ بضع اهيا ةرحاو

 اقم ىنل ادب فلالت لبيه ماعلا لاقو

 ثلث قلهدرعاو قفاعلاو ىلام ل اقماثلئاّقلفُم
 قلطوا سر د البضوي | لاقو فلو عيت
 | و”5فاغتالاب وربع صولخل صمو نص اثلث

 نا



 لاقو فلاب كنارم| قلط جدزلإ وج لوفبنإ وهو ا

 يوعبلاكوات نم ةخحي هىهناوبالر وس وبإ
 هم نا تبوصتسإ ا. ىلع زهلشحا اهلهوا لاقول ظ

 فارصلا ماهلا, ىفعو انت ذى لاب لعاب عالتخا
 نااهلا ومأ نايعا وى فنيعلعولا 49 ور |مصدؤ

 فق ةداعهمرل | ىلا بصي ىارل | ىلإ ضوُفضأ

 ببرغ عم وهو تاقيطلا ف بولا ان ضاقلا
 اممرحاولاؤ ناتام|ءل لهر ل _ يسم ٠
 ردرم نام اجرا ا امه هر وص ىرحإلا(هاج يشن 0

 ديلا عل ا>مادبس هدزتف رس 1م هحلتخلا ما

 ]هنلاو نيبلا كككمنال مهلا” حإ هن يش أ همالأ نب

 دع مل 2 وج لع قشد وهو لطسملا ناعبجإ
 رس هولتكلا بفاظو ادواهس) و ٌمحوزلاد+و ارك

 آه نا نإ مصلاو رمل مولحت لرباعا هلع نإ ظ

 اهلوحو ريلعتلاسامىلا حلالا مياجاركذو يصوم
 جورلا ىلا لريلا خد درأ دورس دورحام نال
 ريلعأتتا اماعاعإب] هما دوام هضيق 5و ٠

 ايرمؤوكرم ن نا أبل حرلار كو علخلا درع نم

 اهعمرارفاورمالك راوحو تريلا هل قمل ايو



 9 0-يبيبج ا مي

 3 ١

 13 ٍ ظ

 مطاوتتلاو : او مويل ان عراتلاو اههمدونيللا موعمو كلب
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00 

 م لا

 ا
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 ١ نم نوكب هدادو نيجوزلا م نولب هدانق ماضإملا مصب
 300 نوب نانو ميس هورلاو جوا م نوكب ةراثو اىلكو

 ةمانو اورج نك تناكاد) اهرجو | هجوزلا دل او نم
 ىلع نيجوزلا ءلخ روصو لوخرلا وقت نوي ةراثو
 هننالف مْيِجوُر نالمولاخ وو راموعوههو حو مىلا
 _ ماظب اصف لكذ سد نا رنطأب نيهملا اّضادص عيمجلع

0 
0 

 و 3

 ا
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 ” املاوضابعن ومع اهلخازكواركهررقو قادصلا باه
 هل دوتن الفلا ضن نككمو لكدب رص هد بلك ذهابا
 لوجرل زك اعاقداضوو ريعُرلا هطورج ب رحديعبالا

 و روكذملا ول خلا هم ثيرب لذ ىضتقم مباص الو أدب

 ١ىداضنو ربعملاهأربل ا ريد نيهلا قارصلا علصومج ٠
 فرح روصو خرودوايعرش اة دادكم راكقأ لع
 . دوكزللا اجور ريطاد هر عملا جورلا شالك كلاس لبو
 لبس ربطت لع ماه دفع وريصع مالكي نارطأب اج
 ايلاوسإلا ايا جا ناك وانك ناجو رمطأب نيدل | فع| فا رص
 راع سفن نكس ايعوش |ىبدع الغر وكما كربل !لعا واخ
 اق داو ريعرشلا هطورثب دب دج دقعتالكل اع نو
 بكر عا روصو ؟ر ومو مباصالطوأس لوحرلا هع



 دفع ورئمدع سا يولي نإ ن المأجور مالف تلاس كت يآ

 ىلا هلبم ٍؤعوريطاب نيحل ا ريزع اء مارص عل سر يظن لعمحام

 اهيماخو اهلاوسلا أساحاف لولا يحيل هلأ يم دي حبد

 ميم أن اي ابعاد روكرملا ضوعلا لعروكرل اولذل ظ

 1 رريلا هطورس دب دج ديحب الامل 2 الذ أ يشف تككمو لاكرب
 1 دورملاولاولا بد تيربو رباص الص اس لوهرلا طعام دأسضنو ٠

 ١ - روأزلا نل الا هيلع جتا ريمنيعلا ةارصلاةلبسويجتا

 ١ انيئاهيا ضمريلا يصد ضايماوىلاطوابعش اتاي
 6 . هنم وز.جزكنم وروثرملا هلبملا نم ايم درب تدرب يعشن

 ةدوصو ٌجروجو فائقسالارجيرارفأب ميم ةاوب
 نما نأ نالمامجور رئالك كلاس عاضرلا طعولخلا

 هيلصل هدلو وصرت نإ اك عاولخلا ماجن رقع و نصع
 الاواضرل | دم | هداك نيمو هرعر وقملان الس |ّْنم
 مك لعا.ملخو اهل اوس اهباجام منا مازك و ازكدو
 رو فجل[ الر طعا يضف رب تكلم ادع اىيتع ىلخ
 هشارورملا هيلو ءاضرل| ملعرهوفسإو ربعرعلا طورتب
 تامل اب هحضرمل روكرللا رلولا اهيلاطسو اييوش اتا
 ع معاضإ ب تعرشوابعوس الس رسرتلس د يئالقلا ٠

 مناشهلا ماهملاءىحب ملاصبم ماهل و هالعإ حورشملا لاوس

 يي يي واو" مسصجيبسبب
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 9 د١ 7 م .

 2 2 - همم جاب ب مم اي 7

 همسييسس مس ع وع بسم معن 3 وس مساك ا وو

 ب دع رس وبس 1 2 7 8م

 بهو لع جوؤل | ىلا لاوس علذل ةدوصو عروبو
 تالف كلا نيدعا) قيعسا ضر يقابل ا مالح كلام

 بارض جزع ماهن روعو ريمدع مريعرشلا هوبالاووطن

 ظ مركذ هريعاهرلونس| ناكن اور وكدملارلول اهو دالشس لبو

|| 
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 ا

1 
 ا
 ا

 | اهيع اوظروكرملا لريل عر وكملا لويسملا يلع |مجوزتيكزلا
 01 لام ورعب رح وحب ل )معاذ كلب ريم تن| نا يعرُس

لا فارصل احبج مروئرْلالوسملا همد كارم يبربو
 ى

 بهرب طا ةدوص و خرومو مبعرتلاةلوبلا رم
 هفوأنرملا هاىملا, نال تلاسو] نالف تلأس ىجأ مام لمح

 نيرعا ينارلا ماما بهم ىطعيئنط|.روكرملا عوز رنطاب
 ْى مر هع ءاضصرا ورئع ىلاةيرا ضر ْينابيثلا لمح

 ىلعو| ال واكهنومو ميلعانمادص لس ريطم طلعوا ايد

 ىلع وثرلا علخل (لخرو اهلاوس ىلا اجا ريطعن |قفتيا
 مل لح النا يشد ككمو لكي ررص تنابروأتملا ضوعملا

 | ماصالولوطرلا اعاقداضم و ميعتلا طورت ب ده دّمحب
 | . هللا هو ؟روجو داكؤ ا اهب ناكن ا داليتسالاو

 ' دبع | هل حل ادارإ] ذا ثالثلا قالها | درع صقتبال
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 ايما ىلببح كك عاملا لكنا نحال يروا ن6
 فرب متفرع لو الطيب 12 هلكملائنم نأكنإ

 طيضج امل ىلول ان ايفل واهل تاككدم قالطؤنملا نإ
 ريمعب | 4يؤح هاه نوت نإ نحالاو لح شاعور

 - دهعن أو تالثل |فالطل اددع ص قبب ال مقربا ظ

 تانالمل م جرت حى حرجا مح مكي نضح

 0غ بكبؤسلا عم علنطل ةدوصو تالطبلل هضرقن نم
 دمع ما يلع نا نالظاجور زالف تلاس هبحوزلا
 كلا هياجأ لولملا مج لا يمد ئئازكو انك لمع ماك
 سماتروكرلا ضوحلا لعابورثلا يهعاملخا ملح اعلا»-
 27 ب دح دقحب ال لع الر يطا ىَض كككمو لاري رزم

 را عارركزلا هل انما يصو نالخ لص لاكةدحب ةريعبتلا :

 مر مما هاش هجم قت ١٠عيجر يسرا يبو
 اوال وهو هالعإ نحل اولللو لاول اايح

 لك. عجوزحلا ميلعو هنولرملا ةروجما دب تت نودايعرع

 - اوسلا ناك[ و ا بتكبأ قاد لج و طوعا لع

 همه عزهولا نامأذا بكيان نيجورلا كو .م

 ينحف ل اوس روصو عورا أممع مدا موزلا .

قحور وامي نا انالك نالخلاس '
 مت روعو مرصع م زهالد 

 يا ا

 - دسم هج

- ”2 

 - سيحمل هي

 8 سا يب م وع - سمير تح# 7 5“

 ل

 هيف ءسن مح

 د 7١ ذك ح يملا ت0 ت6
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 آتي امانا هلام كرادن جلع تمزو ادكو اول
 . 0 رام ا زا ىتدع اهلح
 ١ هموزلو لات ةرجل لوقف رلعلاوسلا قوام ينح 2
 - نالرمذ لع هدوكزلا هتلر وكمل ولولا لاهل اكس
 .ةلعا عونا طلب رصف بتزلاعروكلا ليلا
 " قلكرل قطار لماضادص نايم ريطت ارك ازكؤهو
 هلم ريع لاوهلول هلو مصلاو نسا ور دقلا

 00 باهي نغ
 ١ اهيلواهل لة ف رجم تنأد ناولكا .اهاضرو الود

 0 ولاغلاج ]ب ع نأ دؤربل 1

 .| اهل دارهلو لاوس نكي مجوزلا رل او عمول خلا بلاي
 موطن ميالوو نعنق تاحنااهلا طش د اهرااوالعأ

 فاصل قو لاوح ركن ال رج تحت نإ ناو 1
 دل او رمل وسملاررولا قو لاخحلامم ديف إ
 باللسلا لاوس: لحجب لورا و ولا ىلا هحاتخلا ا

1 

 ِْق هركدؤايساء بك قالطلا طلب عفو ناو
 قسغلا زب ]ضد قاظلا باكيؤهبتالاروصلا

 ' ع مام إب هرب ةعوزكزب ه:ورلا هيل ن كد ةداتوهو

 ا مروضس كيرلا وصلا جنونه نكي كاتدرعاو ناك
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 وضطلو| هيضلإ وسلا نكي ةداتو عاجالكلازتز رنه
 ظ دما

 عضل ارك قبس رفد قتاعلا بهزه طع لوحرل لق
 ظ

 ع هبيذلا دوههشاداو نيجورل ا دهإ 3 تهل دوجود
 ظ ظ

 اةأنرض رب اه ف ضاقلا جوزلا لات لامه
 ظ

 مالقو هنالف نوموعب هدو به لككو ف نار١

 تاجحور أمم كد عب ثو ديو ربع بع زعم

 يدوخ هنزل بردو 0

 عين الع ماكل ىو ارلو ارك طع بوس ةرمآ مع باي ظ
 00 35 ١

 سك ا قشهالء ايران |مِْسحا رع ةرلا اماد جاملا :م

 22 تاي ايف طق شانها كا ْ
 )| 9و مسعلاياببلع قافنالاب ا عرش الك هتبيع

 حبرتو اييشن لع مقفنت اهل لامالث | هيلا رصوماببشاهإ

 هاهم يرلا ناحم ار يعاط لعرهقم يو رع
 ثوؤ ميشو لكد ولج نم اجاب عسل ةررضتموو

 ظ

 1 ابلهبمإك اهلرتع ةحايرشلا مانتو هرحاولا سلوئكسمرم
 ا

) 

 1 ([نلعارضحلا هع بكر ب ةدادتجاو بار ىضتقم لع
7 

 ا ا
 ا

1 
1 
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 0 5 5 هم قش

 : 5 5 م 57

 هسسس يسمن تلا دخت يي صم ا ل7 جو يسع فواز م 8

 مجورلا مال تئلحا هدر وصو نلحلا لصد تكبأ

 . "لالا نا كاهل رزعر م هاميلا ماك و غروب و لكرل
 تربص نإ لوبو كامل اهنعش وسلا ماهل لات
 عرب ونّيدوملا ماويلمم ع سلا ]لق اتف رسما كن
 ٠ مطروكزملا الفلا تالف جور :م يان تمس اهشغل
 فاضل ا يلد يقنحلا رزع ناكن او ميججر ةدحاو

 أتت ىحإ ناك ةرول ا رض اذا رنا لولا مدفن و
 ل ايءامذاب الثا صحارب ال وصل اءىل بحل رع نين اهينكك

 هداقتعاو ريهرم ىضتقم مع ىككرباول محل ماخل

 كي مث رجوع جهل و هذ وش: لبإ ضخ لع تكيف
 فبسرلا نالف انرسو اءالوض ريع دبل !تماث امل ريرط

 نايرحو روطدرطسملا يمل | نيرصمب الفلا [كىلل

 تيدر وكلا نيجونرلا فرعمو رزطابحررتملا نحل

 َ ريطاب



 "سلا طيارثل ام ىعرغلا فويل ا هديع لاكذ تكتو رنطااب

 روكرللا مهوزلا تلاساعوش نك دى هىبنعلا
 انوي

 اهي ئض نماهركمنا يه مملاواريهريل اراك كاهل

 ايفعع كاما ائاهمدوترملا هدرزصع و

 0 ظ اهيل عر زلم رتل لاس طل صحو نات لن(

 0 ظ لكذ الاةنباة ره العلك تربص نإ اهل لاقو طع

انكم واهلا وبلا اباحاو ىلاةرسارا وسان
 1 - أبع نعش م

ريوحر ةدحاو مهلطبر رخزملا ايفر ع ٠
 د5 نلاقذ 

 0 ظ سا لذ
 2 ١ ا 1

| | 

 | 1 تاب 1 1 1 سا

 هي دمقلطوضا لع نعقو| لوقو أ ناك نيك
1 

 ا داروكرملانالذ قدر معم قانا نوم جهرا

 ( كلك د رجد ثابعرتلا نيه جوز مدعي ى ار نم

 اعياجان لكتباهي لاكرب اهل لمع نا مك الل كنا
١ 

3 

 ع + يركلا هضد لع رمش اواهلاوسلا 00 '

 ظ
1 
' 

ا ل! ابعرت مص ات جوع لهل
 يدعم لع ح

م مام اج داهإ ءارو تافتعاو
 يدى |نسإ لك

بح مرج ا مادا اًضراوريعرسإ
 ميكس اصر لب

و جروبو فأن مل ا عب
 ٠ 0 ' وسلان نآ

 201 ا '
!1 

 "رص و روثدملا | يجاوب وص احلا تلا /_ بكي
 ا

 ا



 (  ىلافنريارا كسا دس ايل نصر ابعالا تلانو كوع
 | يلا مل اروكرل ا اجور :مايحاتيضو ككةملا اهراجاو
 | قبلك طلو مباضقو مج, ناب قو
 89 رىيعرا صر قصاشلا مامالا بهرم الع ١ |ةروصو
 لذه ارا ومككاوا هيتففلانراسعال الا قس الوعو
 . هتالم تعرإ ىنالفلا ماشا ثيرلا نالدأديسايدي نيب
 لدوابعءاوععاك وزن ايبج وزن ربا تالف اجور لع
 اكو ازك سلا, زقفنو اهي وسكر لع نو قس دادساص |وأسس

 انوا نك يدواهد مر يلج يقيس ناو ادهبصب مرابلخرب لوا 1
 دعا ,اصالولوحرلاو ئدؤنلا تاه وعد مع روكرملا 1 رم رع وانشر اكو اههقفن نعرجأةرسعمري فرن ا بماحانزي مرا نعملا وسم تلاسو لكدب هيل اطو ظ :

 ميل اراعملا ككل نوكرملا جورلا تلا كد لحال 1

 اهيناعوااعرت دنع ناولج رتل تيوبلا ميدل مبوارتعا ا
 .. تناوداملوا ابارك وا عاملا محلا هلصاو لكدن<
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 ماما يه .ماهيكمو ريلاراثملا احلا ىلاعترسارافتتسا

ابطل عرصب تلاقئروكزلاايجوُر مع
 له حاب نيس 

 امن اهل لع نا جامل تلاحم دوكزملا ييوززصع

 مهل هيكل كد توجب لكد ىلا رضن ل عرهمت | ءاهلاوش

لاذو لوعب م قبس موك لعاب و كج وم
 تمأق نأ دوب ك

ولدللا نييعأرتملا نيب واعمل ادع ناني دنع مهبل
 د

 اا يجتلا نعام رمت وو امبعرتلا مرعملا|ىفرعمو

كذ 0ع حنهب تماقولو فلهالد لكذ لع ئرلا قدص نإ
 ل

 نلجراسع )نيبو علا ناكن او ىوعرلا| قو

 ل اد راسعالا دامب يجول ابن أم ماحب
 ةجبح

: 5 ىرخا روصو مدل دريد | سم كالا ضد نإ
 ا

 ام عوزل الخد منا طككتتم ناجوراه امج تينا
 مقفكأ قف رم ر وكول جيمرلا ناو اماصاو جوزرلاب

 تكيف لوحرلا لف مرملابو) نيرصلا وكم نيرعلا

لل 5 نعزج أعنا واكوانككءاههوزتر و
 فرع | مذا ى

 اهلا مد ناكو لوخرلا لبق ناكن إو فاك

 صوب نا غيت وكل اوامقفتلانيضلا تداراو



 ةزلا ناو لوم ةوسكلاو | مةغنل ازرع | صحخلا ىوعدلا
 ' اهيزخييلز وكرما هزرلا دعاد كرعىلولاوا| ين تضرع
 لات نوسكلا و قفنلاب هسعلا ف قبلا موج كلون د يناذ
 .|  ٌةدوصو ضارعلورباص لكو ل وحرل ام©رْرلا لع تك

 ةاجالو لازم | مصر وصتين آاليرل) يصلا جاك زيض
 ىصل !ىل و فعىوعرلا عقب و م دقذ جراسا ابوي
 '  يلوللرارع/2بااوملل مكوعرا | ىلع بن ريساء للراو
  مادوإول ىلع ىوعرلاب سدد ناو منجل ١ك د تاكاذا

 تناكنلاطابصا مورلا نك ريلاردجبالو نككذ
 وسل رمي ضني © ومالا انجلعو نلف لها م
 نيلسملا يا بههارم مبصد# طق اًيالاح فالتما دع
 يفءامارحاو ةباقولا تاعإم هب نيععا موك اقر
 مانصلإ حبونا بع لكذ يخلو يعزلا لاك عتق
 م #2 معا رراهّاو نرعلا ١ ىلا, نيلختكملا ح
 ماكل ورب حب اوو ىالطلا يي اج

 منلاوتانتكلاريدرصالاو اورالا ص قالطلا
 ةفلطاذا ىنلااهي١ اب ىلاّقن درهمح باها امل عاج لاو
 هيالا نانمقالطل الوقود نيئنيعل صوولط اسلا
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يلع ما طموبلان ىوريميدل ااءلو
 دمع لا مسور

اكل اق ميارغنبإ نع يورو اههحار رع تب
 ت

 ةأرمإ م

وهو قالجلل زاوجع نيب ظ
 ىو بحاو ؛ضارمج طع

 لطو ق لليد و| فينا موب صيرتلا دهب ىفولا قالط

و هأبارادإ فاقشلاو نمل
 نم فالطل ا وهو م

نإ رك نب| نع كور ل مجاحريغ
 ضخب| يي سا بج هيلا 

يملا محلل ررعوهو عاسو قالطلا اولا لالي ْ
 

عض اكل لعماقملاب ههقاو 1
هضانعررصلا جقد ل 

 

 تاك اي ةارلار ضد ريعودو يم يد 0
 وعر رض اهل

ؤم ارو ريعوا,معررطلا ةلإزابّقيذ
 ”ةعحو هط

ءالصل ا محاولا ىلا
 رجا نعي غو اهوع و 

اهكاسما نال رفيف عريغاةييكو ىلع
 َه ن١ واستن

لو هشارف ترضااعرو
 : ف هزاع م ارو مب نوط

طو ضيم تاعي لوهرلا قالي بر
 اهياصإرر

 قلط ريارغنبإ ىورو ةعيبلا قلى
 ” فريق

ص ضباح و هو ارص]
كوم يعيبا يعد رلا

 

 ائعجاريلف خرم ليلاقف .ريلعرد) دص ما

]فرم اى ايهرطو.] ناكوابهإ
 تيت ًاماؤلطا ن

 تح واوا نا فرمان لك دب بوح مفريلعرد ارايص نإ



 ا نإ هوب كسا انام سرطنف ضخ مرهق حا لزب
 ١ ن) ىلا سارم ىلا حلا كاكفا يسمي ن ا ليث قط اش
 ١ لزونإو نلكلا قالط هت وريلع قختم اضل هب قلط
 ” لاو ةلسلاو فالحل هجر صو هنجترزعانيظنإو
 هاف, حرص و لطم و قلاط تاو تيداؤو تلاد
 ١ © ةننقلطا لاق نل قدو مارح لعريلا لالحو فلاطأبو
 | للان هتاياذو ناس ياباهجرت واه )تلح
 هسا عقتالو ين اد لكو ىدوزت د يفداف ظ ١ كرو حاو ىجداو ىنزعاو ىزعاو كيراغطتلاكخر ا  ككهاب طلو كجر ىوبتساو قالطل ل شوو كدتعاو "ا هقنّهدو رح و هنو هتدو نبابو مبرد و مح تناك
 مهز1 اقول مالا لهم تنزع نا وأ كدا ةيللاب
 تمجورمول | ىرتخ رصف و ىلط نان ماره تدل ماو ا
 جالا رايطلا وا قالحلا نيقن ناو تي هر امح
 رخكم د ىوخال,عراشأد هاونام صممها ىنهلاوا
 لكا همودإى | عيجرصو لحد محاكي ئطانلا هداشاك
 . ةيلإ و ىبرعا مداثماب ريفيو نطل همن اءارهنأهو
 ا يوأىرلاوربراةالكو لولطلد دومعلا عسج و
 "2 6/5| الطب ْمهلص راما واذ فالحرت اهو

 رود

 2 - مع رق# ّ 3 1

 1 3 يسم ستيم -

 : 0 < 0 ِ ه

 بيصسني ية حج سدا تسوس دس هسة يبوح تيمي 1
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لاق ناو لطّتال ئالص نا ميملاو هوَ
 ثدإ ريجورا 

الطلا ىون نات كتئموحو) مروخحو | مارح
 ” نعبو ف

او ىوتامعقو | درع ىؤد نإو
 : الطقط ان بط ن

| مالا لاه ارقد أع وانا
 تتفلطاه ىو 

ل ىلعقاطتإل قالطل اوبن لنائرلا و
 ها ف' نأن بص

طلا ضي وهن عروزيإ و لزب قفز
 *' .دريجوزل فال

يل و لولا نيعتتبو نيت
ما هعابميلطت هعوفول طو

 و

 تب م ءلط لود نإ بس
 ممم د لش عوجرل (رلو

ونعلا تاذرصتملاو اليا او يبععلا ع
 را نم ريث

لطل اوةلكلاو ةدرل م لاي ملع
 اهريغو ءقيلشيو قا

لعو يملا ال يىملاو ديرما مالسساك وو
 دعبو يا

يبل ميالؤب راع |ىلل هدهو[لوم قال
 ؛ارل 

رلآا م هررقلا هاركاءطرشو قدشح
 فيفي ف ءو

لقتو | ميال رب ددهأر
كلاوتعو موه طودو ب

 نا

طو هيمو اززازض وذل
 ةةجئتش| نإ رئارت

 دحواواٍءاغاوأ نونكرير رجب بيضرلقعز رى

رتما نا لهن !وز|هيلعم ركاز
 مسساح.م بر

لا دصّجتلتعلا ليوم زوو برو 2(
 ؟ذان

ركسم برن ى دنس لازم الط دق لل
 



 ١ هّمالطومو لقعلارد وخص ضوعربكب قاد دوا
 دج ريعرا صر قتاشلا ماءال لانو بهل لع
 عرس ىنئلتا و موطنملا رم لتحا يزل اوعحنن | تاركسلا
 ندابال جر نع نائراوسو معلا ضيرملا فالطو ةداىلا ىلإ ريد ءوحرلا بومالا و مونكلأ
 ديسص (| لك >:مى وم نان هدوم ميدفلاى د
 بايلا ل ياس مث رودزملا الملا صفق هئارس)
 2 كااح ماقتساى فالطلا نا ىلع ةمالقفتا

 يثاهو معي حيدحوب اتاثلب عووكم نيجورلا 1 '
 ١ اجوؤتا ةارم|لكوا قلاط تناذ كئحو رن نا هيدنجال ظ , 2 دوجرا مث روصو المن لكلاب فانغلاو الطلاق 0
 7 لكواوج كتاف ككلم نا ديل لومتو | تلاطي ْ
 " ١ قيلفنلا صيرويحوب ١ ل اقوه وني ريشا دسك 0

 5 صصعو | عوإ قلطاءاوس قتدلاو فالطلا موُلَنو 1

 ؛رطوإلِم-منيَعو!صصخار] مزلب للام كار ا
 دعا هتانا ف اتو متو ىلطا ناالأبهئيحب ةارماوإ
 لاهرل ايرتصبزه فولطلا ل صفا قلطم مزلماإ

 ظ لاعلانرك ررعاو قتككلاو لان لاق ءانلاما
 اجلا كير وّصو !!فلابوبتعي قيحوب | فكلاقو

 وما ص يي يو ا اك صمسم الا“ 8 3 ” مو 9 ع

 9 ف 0 4 من 0 :

 نأ
 دعس -ِ

 0-1 -ع - د

 تست بو صح يني بج
 ه-
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هيفا رشات: يدان ىو
  ى- تماسلطب 

تنثا مم ؤكأتلئىلطن عدل مشيا
 ذ ناكارح ني

 هعص أ يقالط قال داو لح ضت ادعو

لاط تنانرادلا تلخد نإ اومك
 لعب داغبانا م ق

جوؤم (مثويبلا لاح ريلع فولخملا
 كان تاحد ماه

با ىرلا قالطلا ناكن | مفيظوبا
 .ًالثلا نود اهبا

 ل ىئاثل اهبل رفا نيملاو
 هذصلا وجوب لس

نيملا كح انلث ناك آو ىرخ | و
 ن القت اشللو 

و ميج! بهذ[ اهرشحإ لا
 تيهلار الىآنلا 

نا الوعود تلانلاو ثالئل إن تنام نإ و
 اسفلطن ا ر

 يلع ثراملا لد لصحب !ناواهجووَس مانبابافالط .

 نيم ادوهدعإ َلآَمو لاجكدع يملا تلت
 لمعي صهاذااهل اة وداعوإ ثالثلان تاو

 عاكاو مينح وبا كد ميومدبلا لاح يلع ىوإيملا

ل ادرعترل ريعر عمل للا
 نولاددعي ص لَو نيي

ا نالعاومفت)و هال دوه
 تغب يف فالطل

 رم

لو جوكر و عض االإ مروع رم حباج طيقوا اب
 ا

 لره هعوت درو اوعلتْخإو حقبو رمي كاقزإ

قف ةعدد قالطوإ نس قالطرمد
 ١ وب ] لا



 | نعوريقالط رهقتانلا لاقو ةعدب قالطوه
 7 م ةزلط ريا ىف لل اهاو نيهرملا ناّياوردجا
 ١ قمرلا ه.عقلاط تنإ لاو [د١|هم زو ضلنخاد

 0 اركا نسر واط ىدمود ويح هبإ ل أفف بازتلاو >
 رتل ةالطل ١ بعقب رجا و ىدا كو لكم لا وأعب
 لاقورنا ٍطعرح) و لكابو حينح نا باص ١ ىههاد
 . رجباّولط انالئ لف قلاط تناذ كتقلط نإ متجول
 يفر ئئ بمالان قلن قطاشلا باعك فلتخاو لايلو ثالنلا ماك طر لاب عقب و رت ملط قد لكن
 كوتولإ لع وروردل اكدر طوف ربما ندد مصورلا د
 نمو ىيتادلا ضم نعوذ جو الص) فالط عقبال هويغو برممملا بحاصو رماحوبا جُسلاو ك”ائقلاو دارها نباو رش نياو يىبنرلالاتو
 بدرا ثالئلا فالهلا عوتوب لومي .مرباسما
 روج و رول و صامل تاكا وملح و اول تخاو مال
 . 6« كرزعاو «لدب كرماو « ةرعشاو <- كيرا
 هئنحويإ لاو نر ىارقتفتاه < ئاهاب جدو
 لاكو لاحهبل الدوا مينو ا وتفن رو امكاكاو

 وك
١ 
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 ضؤللا درت فالطلا هت لكك
 نول همجملا تناول

و تالطل اركدو | بضعلا:م لاملا لو
 فلزتفي

كد ين اناكن ا فسح ونا لاقالما ةينلا
 لافوفالطل ار

 م,

 تاحلو ىيرتعأ ظافلا ثالث قدصي مكدر |!

 عبجللا, لاق واهريغ فيصنو كر كرم].
 - رو

 نحاهل اي دا اندم اهلا تم مرهامدللا تابال

 2 | لمنال و اقالط ناكق المل !اهلاو_

ر جا نعواًملطم ةيلاوارغتم حض ود أثلا
 او

قتتال رح داو يشانلا بهرام
 ”ل الى 

 جارلاو فارملادقالطلان العا وَقْمْتأَو ىمل

لا| ناو مخيف ابإ الا مينو ارتي ] كرم
 دمت غئرص

ارلا ظل املو قالطل ا وهو مهاوطتمل
 كاملاو ء

 تمايايلا اوملمخاو هينع الط ,ب همي

عوش ( و قالهلا اه ىوم (ذز رعد اننا
 تاكو اد

 لاقفدرعلا نم اهي حقب !ثالذإاهلاوئعاناوح
 ”تاكنأ للام لاقو هني وم هدحاو عقئومح وبا

 تاو علي وكي نإ لإ نيب( اييالوهرم ورا
د انيمي حم ميكربام ليو اب لوح دمر يع زاك

 تباع 

عئووم عجم فلتخا هدو نافةئيلا ولج
 ”'هن



 كارم ينل 7

 لوف يقي رن منع يورو ثالثل ا نملقا ف قدصبال
  طانب ف ربج ردا يكرس لشي قماش لاقو هنيع عم
 لاحول الد اهيعش اكقمرعإ ل ايو هدارعاو قالطلا
 مدودوأ] لل ذ يّود ثالىلا ه5دقالطلا ىذدد)
 ١ وئءاتخاو ايلوخرسريعوا تناكأوي ال وحرم
 هلي تاو ىعذاو ىرماكميجملا تاياكلا ْف
  مهاهللا ت اياك ى نينهون ا! لاذق لك ةوكو

 7 ثالثا رىوم ناو ةرهاو ثحفو اددعوُبأ نا 0
 22 لاو ةرحاو الفجل نينا ىؤب ناو تهقو 1
 نتقلط ننال ىسلطاس ىو نا عاد قاشلا 0

 ءلجر ىوبتلاو ىرتعا طتل ئاوغلتخاو

 متت هرحاو وفي ميدحوبا لاففا ثالث ا ىؤم نا
 ارّب| تعفو [ذ] طا فالمللا ام ةجاك كام لأقو
 لاثو ها زمام وعيش بصعُ وا تالطرل ديت تناكو
 فالهطلا اصىوتب نا الاس الخل عال د اا
 هقلطنالَو ابل وهرملا ب ددىلا مهاومأم عقيد
 ىهالت نالطلا ده اهمرهاتاّيباور نكو
 2 لسانا ّيحورَل لاق نيئاوفغلتخاو ها وداعا
 ٠١ لاقت قلاطرمم تا كانت اهلا رمالا درو قلاط

 اا

 يتم تورم و و ا »ع2

 _ _>  ييمهتا تج 7

 ا

 0 ل و ل تر مسح
 ع 1 اخت 2

 ل ري جر سس وح حسي ل حب او جو ع

 يمس ا تسل د

 20 هس سرج سحصسس وون سس هس دش سوو سدد كالا آ) هس

 هيض يصدح

 5 بع م اح



 ث[ووقب هقاكلاو ك4 لاقو عقبال داو مقيتحوب) ظ

 ثالثلا عقب هبا ور ىف دجاو قفاكاو كك لاقو
 5قالطلا ىومو كريب كومإ جور لاقولو
 1 تحتل جورلا ىوم نإ مقينح نإ لاقائالث ا سفن

 1 نم تهثو|| ام عقب لاب لاقو ش عقب ل ةرحاج
 مفلح انرل ا'تانرلعاهرم!15) فالطلا دمع

1 

 1 لئلا عقال قتانلا لاقوهلاقاءقرلطلا دمع

 ظ "اواموقو ثالث نو دىوم نانووزرل | ايييويب نإزنس .
 ١ نلوو| اكل ثهدرلاىكاو ثالثلا ره كلقو

 : ثالثا رد نئلظم فد عل طريهوْرل ىلاقولو

 1 يقثاثلا لاقو ىش جقيال كيو مينحوم لامن
 ا لاقاد) جوزلان الع اواو ثالثلا هقبرحإو

 1 طانلا بلاط تا قلاط تا قلاط تنال وحلا '

 ا ظ نتعب الرج ادهتاك او ىنيمحوب١كاقذ 09

 1 لوخرإلا لاق نان اللا عقب سلام لاقو ةدهإو

 1 مدنعوب | لاقت شال انابماهف! تدرإ لاقو اهب
 ا ظ تأ عع اكضاو يقانلا لامو ثالسلا عن لكايو

 ئلائرئلاط تنااعت لوحرلا وحن لائلزةشلو ٠ ظ
 ا



 ١ لقجىرلا يصلا تالطو اوفلتخاو ثالثلا عقدا
 0 نعجه ال30( او ككاو ميحوبا كأقف فالفلا
 ا طوبفلتْخإو نعو خب رمااهرطظا نايادر جا

 ! نعو عقب لك اهو قينح وب ١ لاقك ناركسلا تالطت

 ارا نائياور دمحإ نعو حتبامع) ناكوتوائلا

 واو يثرملاو ميفنطل حيف لاو ىواهلا لاقد تب
 ' تال اوفلتخاو هبال ريجتاكا نيرود

 لسحر تالملا عقب نيمحوب ١ ىلاهف مانعا و كملا
 ٍ قطن (ؤإ عيال محاد شانلاو لكان كاتو قاتعول»

 يزل | دبعرلا ب اوسخ د هسفن نعأشما دمب
 اههارك نويل ه مب عوام لوصح نظل | ىلع بل
 ثالثرعا نحو خيبت[ لاو لكاهم مينحوب | لاقت

 ا«رانخا ال رناثلا ومع احا به كك سيدحأ تاباور

 ارك[ فرط وهج وإ لئقلاب ناكاذا مَكاَدلاَذ قرح

 تاهل اسري الع هارث لنا قاومت الفال
 2 اكن لا نيب قردال الاعلام لاقف اا
 © نوكيال اعرجا ناّتيور رثا نعو بلقْس وا صلك
 6 2و لكام بههركر هائلا و ناطلسل ١ موك هاركالا
 | اويلَضا والسصف نيصضرملاك ناّساور ويدكؤ) نعو

 |يإ

 ٠
«. 
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 كلان لاففرما اش نإ قلاط تا ممِجورل كاق نمف

 : جفب (قداشل اد رفينحوبإ لاقوفالهلا ةقيرحاو ٠

 مدصحوب | لاقف قالا ىف كس |ذ] اهيا وفل تخإو
 ا

 ظ مولا للا لاو ىبقبلا ىلع وطب جاد قفاكلاو

 ! قلطاذ صنئملا تاوغلتحاو عقبال فرع

 1 لاقفرهقلطيرلا منعم متامٌئايبانانالط تاما
 مصرع م تر جاو لاو مينحوبإ ١

 فالطلا تول النا |ّيرإَو طرشي هقينحابإ نإالا ريك
 ظ

 فئاو تر ااا هررطا ن اكو كقئاشللو ايهم بلط نع
1 

 /: رنا نه دبره يي ءا س)و مملح وب|لاتئاعجر

 ا يصر | داى اس نيب يع و لو ابوطو نيبو مئلب لاجج ال



 '' بهزمو عوطوملا ربعىلا قالطلا فرضنا ةدحاو
 ١ اههننرم ةرحاو لطم مي ايزؤلط ممر اذا لا قعاشلا
 ظ همزلبو نيوي نا ىلا اياب مون و يحيل ا مرلنو
 نى حوسو مبجور هوجرلا ن الامل ىينييعتلا ظ ١ ١ همرليالرب| صال رججر رولط مراولروفلا لعلك

 2 لكملائو نيبصنلا تقو مال موللا نيح ما هيع.م 0
 2 نيبو ملاك رجال اقو نكن قلطب لكاهلاكو . ظ 1:

 2 لاقاذا منالغ) وف عن او هقلطملا ف تناكرعرلا ٠ ا اهل تحرح نيهياو نيوجب عرفي يح نييطو ران وجالو ظ
 2 كالا لاقو قلطمارإ رولط ىضد قلاطت نا متهور م

 مهرا لانا دا رحرلا نا دوأ د نيلحو باول | ريك ' ظ

 تاور وبر )نمد )وفل دخاو مالهاع اعلا قالطلا ١ ٠ - اييلع عتب اط را رفلط ىضم ىلاط تااو| ىلاط كوصن
 ' ىتائلاو مسحوب ا لاقف نيحب مو ىلاطجدر لاقف ا

 نمماّس يملا فالطلا فرص لو ئيم يحاو قات
 اىيتاو مادا و نيزكنيؤفلطب ىجاو لكامل اقو ظ ا
 قد اكاو قيمحوب لاف فالطلا ددع غكشاذ) 2.17

 ' ميهزب مروممملا كلا ءلاقت لئال افق نصاو ١
 ١ لصفنيامىلا قالطل ب راشا اذ |يماونلتخاد ضالعسلخ ظ

 ] 1 ةءارملا ظ ؤ



 يفا ناضإ نإ رفينحوب | ل افقربإ اكمال لا ىف ةارملانم

اورمهنلا د مهشرلاو ينارلاو همهرلااضعإ هسج رحا
 ًافل

 حبر لاو ئصنلاك 2 |[كاوزطل دنع :ىعبوت و هفو

 نمهلاد ماللا لاحت لصعضاىلا ماض ناو لاو
 دعاو يقأكإو لكل اقو وفي اره اومن و
 لصفنملا اهل و وبصل امل صتملا ءاضعال هيجي تالهلا عقب

 دع ارزع عمد لو ناك او للام دعا, عموتع تل اك

 حور أب تاو قلاوط نيملاهلا ” أف رام كاقزعر

 وس ئاطط لع, الط فطعينال تالطل يلع قبال
 2 تارئارماكل اثاذ) هيشائلا اعطذ ئالط هما

 فيعرح نر ؟ربول لااقولو قلطت م وميك قلاز
 " وملاووريلا ىهب ارح موزرلل نإ قوعلاو قع ور

 ”كتسلو ىفومدج قلاط تإ لاقول اك قلفُتالو

 ىنع ف وم رهنرح تنأ هريول كلام لان
 كلفنا ,امارهن 10 01

 لوعرلا ا ٌمجدر ىلطت لكرلا لك دفاحاوهن تدائاو البس

 اهنألا هورلا ناكو أك ولما بتحاو هدععف مصر ضو

 ا - - --حمسوولا ا دل سما

 - ب 5-95 3 -
5 



 1 شل امل اطملا تطداهإبا ّمالطْم ديبالا هدم تضففاو
 ْ مرا مرسول 12 يفت تجوو يعل مقعُت كطفسرو
 0 أبها وون ر عباد ابهتحا لو لخو ا, جور لع ثموو
 ا| ١ ص هىبارللا صا دص ضن عوزلل تداماو هل
 ١ تعور لاق 51 انوه لاحلا ف رش وس مل عم مالجنلك
 هلاتادإي ىتد مب هج 1 قل اط ثنا كتالطد تنلهنإ
 " تانيلط و قواثلت ملا نإو ةرحاو مل طريلع عثو نيو

 7 تنال اكول ف سمان ثالث عكواعبر |ملاق ناو

 | كونايلكت ىؤنو رومتلا دحب لاقول ورشا ثالن 07

 رشيعىت !دج قاطن لش رد وس م ناو درعلا م ظ
 ' سعوا رها عر هلا ةدعنا ىلا موف ليش ١
 اقنايوم مابادعي قلاط تنال اقولو ميالا امش 5
 | لقرقنومب منام درحلا مكمان لكم مابالا دج ١ | لاقولو مايا الث رجب تتلطوس مل ناو درحلا زم |
 | اهلوادن مايا كنتو ىلا قم لوتعل مايا حبسكجب ىلطت ا
 ظ كونو تاعاس روب قلاطتنالاقولو سائلا نيب ا
 "2 ولو تاءاس الل ىصوس ناوي اموت 0
 | مناو ىؤداءرلون !د دع ىؤنو تاعاسلا هب لاق ظ ظ

 0: ولا بوب” ق1 01بح هتان ل يكتب فس



١ 
 لاكركو نال هعلاس نيوئعو عبرا دعب قاطت ليقدقفوتي ٠

 . ةبامال اجر لاق كس دال ا هليللاو مويلاث اعاس

 نادو قلاط تنان هشه الئ نِمْركآ ارد يلف ناكنإ ١

7 

 ٍقرج شوا ريلادبعوبإ ىلاق عارد هعبرإ هكياو ١
 سيل نال هج كل اق رتعمللا ىدر قئاشلا نا ناولس نس
 هلي ثالنلا ىلعسازلا اماشهالث زكا ه شارد مك ٠

 بسلا اذ طس م ج عدو تهئباسلا ثأر د له رر

 ”5ه]! لاق ٌقلاط تف هاعر نم دانا فكل
 تلأف نا وبلاق قاطن 25فول خ٠ طر لوعس نيح

 هدمئازأ امعروا ايط مندك ل اقحال تقلطىد) ءاهر

 قابرب قولخ ان نولب الرق ىلوذاو تاوفاو يارا
 5 ١ توق نإ صالنخل لامير قد ىلاقره|ةداران هني
 1 كلوا تن لومل ؤنلا انه الما عنتميالو اكن رس أه أمر

 نيا ىفاومإ لكل الخل ,نطلحر مالا ىر
 ليش عنصي جرح كرمت كنلكنا تلاقي لكت ل" ١

 لاُقُم لحما الهه نعل يسر يعم صر فشحارإ نإ

 لكن لاقى اهياواكيكَع ثنح لو ا.رلكف بعت مإ ننام |

 راًقلايرلعاوجرحو ملعرففاوملا عما دهانباككارلتو ها

٠. 

 م



 كنار, ناره لال اقث كروت مالا كارب نايل
 | حاد هقئد حالا عانت لكل ضرع كرش ماللاب

 - نانيملا)_فيدلكارتا مرولامعسدحاو دبع قتدي م

 ' مجول لات لص همعساننإ) مام نعؤمارلا
 | تع ورليسملا نه قلاط تان نطل لها نك[ نا
 0 الع يفتساو ْمْنِج ور ريع نوع اذ ريشرلا نوراهل

  ةكمسأ تك افذ فالط كيلع وهال اذ ءرصع 00
 نينمول اريما إب ل اهه ثيللا ليف دعس نب كيبللا ايي 0

 - يدر انناقكوتتررمخردا ترك ف هبصعب نعلم ظ
 ظ 0 تاو رج تسيل تيمول انا لاقن

 (يئوذ دمح مدر مام فاح نأ و ىلا ها لاق 1
 لاقترانل | )ه١ نم تن !اىجورل تلاقولا يا قارلا ظ 1

 2دزلا نإ قاظنم قلاط تائرانل ال هز مت نا
 لاقور عتس ىلا ارما ف ريل مرئالاىس 2 ا
 ظ لاف قلاط ىلا ماد قيرحوا مادا قماش ند 1 نا ا
 ١ للذ قم الان ال 5مم دحا د ةارما نلطن ل قلاط ْ ْ ' نقاواف اذا ماطدا نيسحوب ١ لجو لا نارها [(
 | ريخحلا ناكنا يرغب ل اقول 251 ةاقدرص 212 ىظ ظ
 سلا ْ
 : ١ ا



 اولي ( ن) ىرعش الل اقو قلاط ىت ارم أورد مرشلاد ظ

 هأطخ ن الى زتعلا ةارما تقلط قلاطيف )مان سام

 ١ لاقل, عيشه مداخل القول ا رليسملا نال يطق

 ناواثلئقلاطىْم فوساّىَم] عم فارما تضمن 1
11 

 ظ ١ اهجابضف نصوم فوسلاىلا ل م|عمقصا تضم ١
0 

 ِق :مالق ةارملا فضم !ذا ىلبطل لاق نحاول اهو

 ِ ماسر قفاوبربغ مادمامجوُرحقفتا ناو قشتو
 ا ونعرف انلا فالطلا عقب قاهتال بنسب

 5 2 الد نيل | تل او رقلط تعفو لول تاخد ظ !ً ىلاط تأفرب غادر ارلا تلخد 1ذا ءةنلم طتسلااب ظ

 0 تشاو (طرارلا تلخد نإ تنا لاق ولو ش رسال
١ 

١ 
 ا

| 

 ؟الككا,ن1 مو لاهل طلع ٍتبصم لاق نا بنوا ْق كان

 ْ نحو جفرل (نع داربامدارإ ناو شوقي ورمل

 ا قلاطننا:للاةوث د رارلا تلخد نا قالها هذو

 1 هثرولد ضرملا لاحت الا ئلظن ل بغمل اد مضمر م

 ١ رانخاو مص هضمرم نإ لعالحر اهل ئقلطت )شك ٠
 نطئناكنأو يريثا لاح مع لجل عاصلا نبإنبإ

 1 ظ مصربوكك لوز ل يلق و يوس الاف بارع لجو



 ”١ رشع هينائإ | اوهآ اربحرلجح برثالا ليف يعض
 نهانا صامل لاتوإ تمس ايجوزل تنام ةارما
 " فلاط تنام ككل اق نم ىب ىلو تعم منا كان اوك

 قالطلا وجبال رخا :م نومسالو رحا اهل لاق نإ و

 «ههجدارل !لا+اعقلخد اهل لات احا نا دقتجترئال
 نسم صرعنا راورنئ يو ةيلمال لاق احر وشع

 عرخ لوا تجرح اوس قلت / قلاط تاق ءاملا اعد
 ترعلب ناكل اير ع مسمى لل لصفناو كوجرنال 0

 لو واكو وهاجر ال ىلخ نوح تددوت جركلا 0
 ءاكلصب فضرب ١ ىلا عصي نه جرح نادب ظ ْ

 َ حالنا يضع ىجكأ حقن ءاملا ضسم ةدوجل لات ]

 كلزقا /نإ رتجورل لاقولر شع ةسدالا اههلع ظ
 006 رل هارك | تلامجاثلُث ىلاط تناف للوتلش 0 الا

 ظ ١ دس ور

 ادع و5 ةرملا تنا6 ناو ميامملا جو طك عركذ رمال ظ

 ظ - ناوئحو مناة نا الطن 2و زلا فلحو 7 ظ |

 7 11 نو لاح لب طفلان عم نارط هر 5-0
 ا ناكنإو ثنحن إ لا د دجد تجْزخ لقال ثيح م ظ 1

 ' نلحلا ظ ]



 هنن ذ[ لع مري رشلو دويرشلا تع ندأيفد ومس دنع لحل
 تن زأ ف لومي يفد ابال! تج رهازك لأم ناك ناو

 البعر نا ىلا اح هنلن تدارإ لكم نااهل
 فتنا6الْيم نوي نإ بالما ثالثل !فالهلا انئلح

 لكد نع ايلعلاض ميرو نك. هت عرصملا لاب موق دق
 اوبلعو جريب نول منيف للا ليسلااولرن] كافف
 ظ يف اوحرطل و ]ملا وجرح ياي يفاح مالا لصم با
 ١ ترو نان مالحلا اما نت قح هاهق ريمسسلا

 رههج نك ور )بأ5 لعل نرو ونم ناهل

 ظ لونغ ردا ضر يلعولا ]جرب يب منا ريجا رع نب

 ٌآ ) رانج نامل قاهاطي 4 نا قلاط مام الان

 1 ينكر تما اءاضاهواطي ءاسزم ايات
 ) ١ اضل ا قالطلا قلك عْمَش ىلا نوما نا ل

 ا «تفو ياو « امهم و: ئم وك او نإ ميصخ

 نيبفيرطلع (نا ولخرب مو ضرعلا |رلخد <نامز ياو
 ْ ظ قو «ريرود نأذ فورحلا نهوعإ ضوعلا الحد ناو

 ظ 2 © 5 « نايبإميعو؟نييجولعاذاو هريهازتم

١ 

 ١/ا ايل ا م00

9 9 5 7 1 21 
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 5 تايم. الو ولجالا ؛مةعساو بالم وؤ قلاعتلا اولا

 *تاثاكونؤ: ىو نإرالا روم ىزووفن فرح تباموز



 روجوجمم“ نحو
 ديس ب -

 مشيش | رهم لا الط ةوصد حروندرطئانلا

 "2 ىع قالطلاو روص لع ]مني رهو طصملا
 .اههلطزنقلطملارارفاواممانشأو فلطملاو قلطملاوأو
 ١ ةرحاو قالطلا نييكتد نضاح تناك ذا اهلامجاوم
 ١ لوحرلا رو نريلاد لغحل ميد ثالثو | نيا
 بل وح رلا موعإل ذو نك > ناك نا مباصالو ام
 2 ويلا نرحم وام, وحرم _رزاع تن اكن ءباصاإو
 " قالطؤفميا روصأ نق روصلا امو عراف داعب
 ١ ضشالنرنحور رعوق وأرنا نالكرلعيْش| صوعوعاع
 0 لوحرأ] دعب تيران موج تالثلا فالطلا

 لف 2 رح :

 اور آلت قحدح مرا ع لنا إل ع تنوع
 ©روبوىرثل | فيريصرلا لكذ يع قدصو عع
 ٠ زاتموبئرا نالذرفا قجرلا قالطلا ةدوصو
 " م ههجحر رْباَتوا ىلوا قلطْشالرتجور لعوتو |
 ا ااضفنا لإ رش هك وادم ن وثب رهجروا ضوعوع
 ١ نكن نيضدنا ذا ادع ضقت ارارريعجر لكاموهو
 ١ لكبالو ارح سس الأ ةرود تدراصورماعأ يشن
 ١ تفاووكد طع مدصواهاضرواس دا واهرمابال ايدج

1 

1 

 ١ كت ج)قاوإ هش هلو | تيوشو رش هدم مرمإ نالذ
 ا كاوا ظ

 و



 دحاو ملط مالخ تحور لغ وقو | مكر انلع مدعم زتكاو |

مرا وجد ضوعوع م يهجر ىف وأنمَويسمرْس انو | ىل دأ
 

 د أولا هدوكاملا هر إودم ىضتقمب ايو ماصالاو اه

 لخ الن مىلع| سفن كللمو لكدب ميم تناب أيما ف فالط

 اهمارب نإ فوتعاو ميعشلا طووتب برج هج ٠

 شلاقيوصتلا ائرعاشقتل لءايقدصو نالعملا لكم
 ىلا دلع يلح تالنل أ ارق الم |هّينرع ءاضقتاب ميدو فوز

 تضيرعل | عرتل ! ميضتميا, طع اهمال تلك فوجب الإ
 اسقاوصل لج لع بيو ضوعلإ طعقالحلا ةدوصو
 انيلطبو| طابا .جدرولرملا نال طا كلوقدملا موزلا الف
 ريظم العّريلاثو) ىفواب موب شابَو] ىلوإ ةدحاو ملط
 اميارص لج مازك ولن لعوأ ازكد انك عزرقو ريل اص ولبس

 دك( ضوعل | لع لوثسملا ماهل |نيلطو اهل اومل| اب ادا ريلع

 ميكرشل | طش ديرج د محب ال | مالك الث لاكبر ثس ثنا

 هن ملل رلم لكدب ريلع تمرح لوُمصُمسلُث نن ناو

 اصالاو ايلوخرلا عانداشو موعاجور ف قعد

كالطلا ناكن| و ةرويو تاَوُيكس) رهنرارفان ليديو
 

 ميلع |ضارص رطُتم يك ىلخلل د مباصالا وام لوعرلا

 معامل مس ىرل | طاب نيحل ١اهد ميج فرل ا ب اكمرهاك |

 هس يوسوس



 قاع لع بس 070-0 مح * بس

 شي وتو حضي ضم دش بع محا دب تس هس

 بحسم

 هجمت ,

 1 غذا ا

 - سننييسيدوهي كب ا رت نر" ع تسلا نعد رسولا ويضل نع 01 تبكي سو وسم 0م 1-7

 - ىقلللورباص الا أبل وحرلا مدعد رم جورتملا قاطلا ل
 ١ مم داوبت ل مران مومولا رصد ياهل تاب ارك دازل ريلجد
  ايعرئانءاضن_كذ طعاقداشدو طش مالو ل كذ م
 فالطلا لم عبج قارصلا تضم جورلا تنك ناو
 كلذ وم قالطل ارو دصدمب بدو نم قتل ريل ديف
 وا ىواط ل م وللا ماطملا مال تداعااعّيرم هلو
  قمرْطاب نيعلا قارصل ا علب مل اه لسان زهاهمروازملا
 اهتاناوكو ال هد فالطلا حو باص او امن لوعرلا
 لك او روحو هديب وريلا لكذ راص 3م يس حأ هسا |ىيم

 فوغ 9و اتحركد جرحا ىلع خل ئاامبم
 تلال وخرل | ليت ىالطلا ةروصو مرجاجلا الط ذو
 " لوعرل|إيقىل وإ ةرخ اوّقلطا لطم ن) نان اجور رئالق
 رطش ةعلواب ةوممرْساثو| وول حلو مباص الا وأعب
 ١فللاو ملا |ناجان لوعرلا لم يطع الإ انا امضتادص
 هنم تابروكرملا ضوعلا طخ وب ملارؤلحلا|ّيلطر
 األ اك الف 9زالل تلح لكتب ريع تمرح و | كش
 قبساهوم معوبو ميعشل [ مل روكب ديدج دّووب
 ككل اني إب تعفو لوخرلا )نق تحقو [دا ملطف و
 اطل !وروص و يعرشل !اييلو نزاو انندامالا ايزجخر

 مصجكلا ١



 هيطعر رشا قيشحو ا بهدم ىلع بابا ناصرص اذ ريجحرلا
 هزيمعو نال اهيا فرتعإ ىلا مالم مهدر قاطرنا نإالث

 امي لوحرل ادحرش اللا ىىجرلا نلطلا حاكبتعو

 انياباحريصرنا ميصعريْس] للذ دل حد / ىلهللو مباصؤلو

 نيم جو اقنرها ضر امل ىلا م كك ذ ىرب م بهدم لع
 اعلا بهرب لم اهي داو كك د ماوهارب نا دارإ ادد
 اببلدن ذا وأن ها, هرفج قماش و اىلاؤبا ردسسإ نم دبالد

 اهبرارد 2 ل صحو ةعجرل ابصوزلا ظفاتيو يعشلا
 انوحي هزم ىفنقي لعلك: ,ىحب غثانلا [ادل تكو

 كيد :ق بلبام ةدوصو مالطب ىوب مريع الطن ي

 ريطانجورئسملا ؟امنل | نقع نارك ميكولا ”مهيلا تماقأك
 قلطم ا ءاهرورصو ريطادمورئملاّرلطلا مروجلاو

 اهلشضون الهلا ماخلل انديس دنع هدحلا| نر دزلا

 سكك: نارولرك | عجارملا عرورل لهو ىقرثلا لونا
 اضفنا ت هر رص ححرلا ناوريم جررتملا م طا ةعردص
 ان ليسنع هعض لكذ تيتو ىيوتلا جولا اع نملا
 يقعد أهل اعرثس للا وسزاح نس ملاس ميد ميلار اكناركمب
 هلا يحدو جوع لخا د هريعلكذ تو ىركل ارقد
 محو لاوس باجاذ عورلا نذارشب نول ماتا



 |  هضلحلا :هعجرلا عجد 5 بج وم ماكحا مابا

 2 لهو نها ىلا ايعوس مه جوزلا نذاربب هرولزلا
 - ماكر مطعحداو هنصح_ كد مهنا وك لع
 ضهري ىذتفم )ىلع(: ني لهن ال و هجحر سالو
 ١ تياقال هزم قتقم عار للا ةدوصو مسح
 ررلا نيجوزلا ناب هامنل !ىقع نانوكريعرلا هنيبلا

 روعه 2دراملا مطب عم 2ىرشملا فالطلابو منكإب ١
 | 2 اوناج داس ايعوش اوشا شو ىئالفلا كهل انريسع 1
 )  هلوكرملا ؤلطلا بهم ىزكلا سقد لع داهس الط اكون 1
 طيارغل امات داب الجل ليك ان يع ناب اير وربصو ُ
 الئلافالطل اربع ايلا فالطلا ماوياوجاو مبعبكا ظ 1
 تولد ىلا هسفن عرّساو لكورللا لياسلا باحا !

 هعادما هببأ دبا ”لححو ايعرل [ىعانوس ةريجركذ
 مكفول كانا أ نر وريص ىج وم .وو لآ » بح وم
 اذاو فالطإب لهلا هم ميعرتلا مطمطرشس | يزوتسم ابعوش اح
 طب لان ذالكدقج د طانوترّلح ريع. قنحزمأ ىو ةروك

 قضاشلارذاولا طانتو فس اجادلب وجاري و ميعرشلا
 طباوبلاب هور! منذالإب وامنلا درج مياثلب عجاربو
 0 لكلا تضغنإ|ذااهل ول | نسر ىت ىتكذ وكي نإو



 "اهله فتراو لا>لكو عاني ان تراص دق ةهحر ريع

 ©وعوا بإ.ىّيوزلاربع.م لاوس ىالهطلا ءروُضَو

 مهلصر طم لعرتالض رتذب| قلطب نا انالف الف

 ءاوبسملا اطل |رلطو ملا ومجملا مباحا ارك زك ةررف ريع
 < الدلع ضف تلاه لاك رص تار ولزلا ضيحل لع

 درلاب قرثعاو ميعرشل | طووشل يبدجرقعب اعاخ

 علدإو مدقد اجب لا وملل لع وقت | نأه مهاصالات اهي

 تءاكناوا سفنل لاوحل تلم يشر هفلإب تناد ناو

 مولا ايظاؤل !افيّسحاو ملاومللاهإ لفيف ا سإ نلوخ

 ارصلاغلسعبج مرورا ليجلا مم د لكرب تيرب | رض

 ثاوملع لومار رفلا نعردلعلا هلا ند دو رام نيبعلا
 دهابعرك ار ارقتسسإ نرولرلا هتذبال لبا لا ةمائ

 هبياغ تناح ناو رضاح كاع هل !«ٌملطللا تناد نأ

 تلكوا ذاامةدوصو 2ر وبر ايعرش الوش لف لهم 0

 لكو و فارصل الخئالطلا يق ةوزلا لاوس مورلا

 كوش قالطلا عاقياو ل باثا لاوس باها ْق هوزلا
 دسم !دريلا بس ا ىد مالم لهو لاس وحلا

 روما دوم حرنصحلا هريخل و لكرل نضختتلا زجونلا جاه

 ف الفلا > ىلا نر يسرنع ميزصم تباثلا اذن ريطان
/ 

1 1 

1! 
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 هلال ارلكوملا 2وْزلا لهو انمالف انت حروملا ىئرثلا توبا
  اةيعتلا لاكولا ىضتفيرضرطخدربل |ب م نال ئه
 ١  نحاو قط العا هروذزملا ملكوملا قا طم نإ لوخح مدقت
 ©م رد ولعاضا مص لص ويجلعهئل ا ثوارشأثو افوا

 ' اهئارص نضدللع وا مباصإل اهي لؤحرلا ده انزل وال
  هيداص )او امي لوحرلا لقاز كانك رلعاهل للا 0

 . دوفزملا وم نع روطزملا وما واطو لومجلا مناجان 0
 هلل هش نكليو لاب ص تناابع شالو ١

 لضم خروبو مهرفسلا طووشب هيد ج نعش
 لفوق القري وحرلا زوجي كو وي احوحو قيلعتلا ف 1

  هؤصلا © نإكلاقولو لفيطولا موجدوطرشلا ١
 الق عو |اىسلا ترهص ناد ائرع مر عسم مص اوما
 تاوردارك د قبسرو ت01 فيما ديم تيحا ناد
 ! لك 22برلت لولا لهو هاه ءامهصو قئيلهتلا

 كيسنجىتم نالث لاذ صب قالطلا له ةوصو
 2 كك ومن البا ازنو الو أرأ هرم مالذ حور نع
 - اىنعتوإ نيلسملا انش نم ترها لا صحو جوك

 ١ تسريخاو نيل سارعم ترصحا ولورهلا ماعربفو|
 اهيل انك ازكى انوع اما لطؤلعل | هدا تبعيف١



 قعد تارباو ككؤولع ن اللا اقدصو هوم الو مقالا ٠
 واط, فلاط كاد ذا تنام توءاهئادصرل مار دارك

 امب لوحدل اب فؤعا وا يشاع كلم ابو ةدحاو

 دمك: ل اقايعوسا ني صد لك: لع مدصو مباصالو
 هنحور قالط نالذ قلع لوقدوا غرودو هلل
 هنالو عجور ترصضحقم هطؤل عرصم لاف نإب ماله

 انكورل ره اع افا دص مىتارباو نيلرع ٍبهايىلا
 كىاورئل انوا انوا ةرحاو مقلطاقلاط كلا : ذا تناح
 لومتو| قباء جونو مباص الو ابل وحدا

 هنالؤئحور نك نواس وم طفل يرصد نالف لاَ

 تيما | ترضحو ىؤس نعوم فلا ماس فوم
 اهايصدإ نيااسا عم ترضهاو لك رداع ربحاو نبلرع

 وأ اذه د اك ههودلع اّضادص علم جيتاوباو ككذاع
 هفلاطك ا د ذا :تناكاع اهفا رص غلب مدجاو خارر

 زالة جوز نع توواس م وإ ِشابو| ىلوا ةرهاو واط
 ' 0 سو قيساريب مارْلَواذ هرم|,معئيبع ثرفساو ال مان

 يناربام_كذ كا ضرصد ىارجم ترضعاو نيلرو ٠

 فوا نحاو ٌملطاقلاط غلا ذ ذا تناه ارو 5 0
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 2 رواايعتشوا زدالدئحور دعت جوزت ىموإ ساو

 ١ هدوصوا,ملعنجو زلا قافتا فيولا عادوا لك ذريع

 هاا بلظنةاركا تاج وادم قادما مصلا تهقواذا |
 .. .نولانلا قاعنا دست الهلا | عد وراق ارب بايع

 تما وصلا عر ط اضم جروكرملا مال صور فالطر نط

 0 الملا وقتل هدرا تييهربهوطسملا قللعتلا لصنع
 0 ل وعما

 مضل اداوسلا مأدي ءقاول ا مصل ا دوجو لاه ةرصو نالذو
 وا ره نيحملا ملعافانص ويح مرتنارباو لك ريعو |
 ارب ازووارضم نيعل ارطعاًضادص لج مارك ازكو

 مرلعا برش نككمو لكرب رص تفلط طاقساو وه عبيكرش '

 رم 02م يعل | مط و رست برح دقحب هل )لئ الد

 قيلكت روصو فيرثلا عرملا جود اماع ليج
 ”هاوصاَخ مينلاو ميجوزلا تو .م دب غسل ا مع قالطلا

 نبي هنيبلا تماقاك لكو توشلا هض روصو اح

 نالف ا جرط أب نيرولزل ا! نيجوزل |! نيب ءامتلا دع

  مضازولزملاجوزلا هبببعو ريطاب جورتملا [ىل ةعدالفو
 .بنيلسلا قيرضد وريطاب هوثرملا ههكئلعل ا هرم
 2 مرضصوو 0 ا اطتاسللا هربا موزل اطئلدو



 ظ هلاس زلا لوّسل الو ْنئالملا احل اندبسنع ظ

 . ظ ثوثب هيركلآ هسفج لع داعش ال اعيش هلاوسزاحرو ٠
 4 بدها و كاملا باحلذ مج وٌ ةرزعكك)

 ابعت مع وح ميج وم حلا دانا ةتوسودعألا

 نيطخإزب تساهل تارا مخل ا أ

 مبجوزلا توما جانىاعشاد هاه تدئزعم
 ظ ارح رشي قيد قح هبيعل !تشاعو هصاخ همفلاو 1

 4 ن اقلك و عوزرلا طفل هدص لعوْجمل امنلا دع

 ظ نيرا را فس سيستم

 ا : 00 2 ا د اكاّولط م هربخب تجوزتو ثلللا تاقلطلا تو د متهور

 1 20 30, > رع منا عربلا دوقب كنا كل | بهم لهم كوالا

 2 0 2 : نينولطبرلا دوعن ةرحاو نط نانئالهلا
1 

 ن اللوز انملاد ثلذل !تالطلا اسيل عودت
 انهاناهر ىو تيناراهد مده ولطملا ارجخدب نيعو املا
 بتاتا مادا تهدد عاجل ىلا خه لود نس

 سوو اهل دمعت تقتتعا ذا مليشسستس

 عا فاصو ميادافإ ةوارككع ا هريس نإ ىو نهاو

 ٌدزلاواهفتعب اهريس مرو مبا نكي هريس رياء جور

 طقس سلا ترانحخإ انزل اذ وياتي و تايىاه لهب

 تس سام
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 . اًفشراهضعياصرعملا طقسا ذا واعنج موسلان طرهملا
 رمالعل ا اذانرورلا اس: منهو 1 نوحالم

 تان بد نهد اهو ؟دزلا تاس اد توبثملا
 ميث رولا نيجوزلا نيب ؟امنل ارق عن ابوك مندبلا
 هلوثرملا جوز أ ميس نالذ هيصوو ميالفو نالماوم

 ههتثوىلاحدسا حرولا رودزملا ىىوملا هاهووامتعم
 ]روك رمل رااوتوملا نخيل نا ناو رد مام 2و نذر ا هدزلا

 لذ تبول راكملا اهل انيس رع مرد مبان هعبج
 نلأذقررعاو هطر اوك ىعرتلا توبا نريع
 ةاضورل ١ جولأ لج هبرلراوعالكت يْتَو رارعوج

 لا قيرطل ايرباص لوحرلا مرعطعرمم نارؤزملا
 توب د هشبل ع ملا وس راج مايعوت ىسعانوس
 اهز صو هراكرلا عدرلًباو جوع هلو لأ

 وشر اوحربع مرولرلا
 عاود لك مكركلا مسمل مخده اولكر لعالا

 نهوعوو ميرايلل قتعاد اد هكهرش قىباوع

 لمص ا ياون وف تداراو دعب جوزتم©و وصلا
 وولازبعلا كل ىلغلا ربح قنعلا ع
 هللا ممعملا دزلاد الذ هبحوزلا قئدحن نالف

 اجود

 ”انرد عون وس ام رورص

 5و وك وافإو ب: د هيو



 2 ووش ريأ رالذملا اييجور ىلع جوزلا تعداو نالدأهجوزو

 ضصئيماو نالإعملا قشر اهجور ناو تام اوياوه.م |

 ْ ١ هحاد روعو منيهع وا حان وص تراتخاو هع ماقملاب ظ

 ا .يعتراملو لات نعيلاراثلل اقل فاض داو لابو
 0 ممتع! فرتعاذقنحلانعروكرلاقنفلالاسواهاوغد ٠

 ظ اشعوو وصريعرم هحم م افا نيب جاهلا ه ريح

 1 |نياسريز لك د(تباذ توص نارها قرعوو
 0! تالاثف ردنا اههيوز ”صعماهجات يه مجايل

 ظ اكثرودزللا نالئ ور زان ىف |برطفل مب

 . باجاجرارب اهل رك نإ هايل هتلاس لكد دج نابع

 ظ + وايعرما يسع اح لكذ بجو مهو اهي اوس
 | نابوعردملا موعضنملا هيبغم كلذ __داكزاو
 فلحور ارعؤلهل نل رارع طاق نعل ابوك اخنل ا روع

 ١

 1 . 2 دجروزلا اجور صو مانالجض ون ! اهيا حوزلا

 رولزل ا ايحور ,خمصع.م امجاوب عض ترانخا اهيا دىملا
/ 

 ١ ناو جوع ؟و ماهل نعوبج كد هدوم انه

 1 ل لل شالو هب ثردح بيحب يلا ام
 1 هيضرولا طابو كلم ون واهدس محور قل طحج اذا



 ٠ كقلط دلوهرنطاب هدوكزملا مجوُرل نالف لاق تتروصو -
 فا ثالئلا قالطلا درعنم تريخا ام كمت ولطَم كدب
 مزمل ور وعل لع ماوس تباجائادونجب ملط اهل نيحب
 هيلدا مل او ىلوا ه*رحاو ملط تولط| يلتعل

 ظ كتيصعم فاعل |ككزب ىل لص هرمو هأيإ كامو كلذ ظ

 ناد ملص ا 7لوعرلا:اىزازتعا دجب كل ذو ريجوزالو ٌ
 بكم لضرلا لوما اكناو ت57 ديف د كدأ 1 ا م
 يقال رف تيشوم كده قلط لاق ا و فيرشلا ١ اللا هبحوب ىلع هون لو جلا يفرعالا و لود لكك م

 للص اسؤيلطتلا ]ف عوجرلا هثو جروعلا 0 ظ
 ١ يور ركسال يملا لعوببالخ رمرضب اةشتسالو
 اذه نال © لت .مالملا لواب ان الكرنب طرتشلو
 لسن اكراوىشد قيضل لص نائ أن ئتس 013 فوهلاوه
 اهدحا ناوهو ميمزبلاريهن دو ر رعد لاضغن امال
 طفلا بط عض الطلا نال زحاملا مالظلا سا حراس
 (/ هيلا ناليصممككا :معارفل الف ىوم اذا فاتلاو
 | 2 نلزاوفاوسو ,الصساشتسالب ل رص ترجو زف

 2 ف 2000100117 00 مع 3131 3 550 2 كا 0 ف
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 قلاط نإ لاقاًواف ٌماركتسا مرع طّويِلَو تاقيلعنلا
 نولطاذلكت هل انلث لاقو | هسحارو تولطى شالا اًمسالث

 ردا حرفا كإقلاى علا هويرط نب نيولا لارجر ا ىلل 0
 23واذا وأ قالط كيرلع عّقو ىم امال جرلا ل مم نع
 قلاطتناا هل لاق ءانظ لف قلاطتناةقالطكيلع
 سما ل لهو يعزلاب عرويت ارورلا لمص نو

 دهأ نإ -- ب ااجافرورلا ةعبانلقا اان
 ديسناهربلا ماو ناينبلامتباث ليما نه نالخلا
 دقاوولو مي لكس ملو هاهم دحام طل و نادر طبع

 سوررلا ف ليلا داها اهرب نيتاو ىيورلا اش ترا

 لفظا ذا بامال لاق دامس وفنل !اهيار ود نم توسو
 ين بهزملا والم انِلْتِملِم قلاط تناذ كتقلطاوما
 وهما وعدو ىس ان يلحوْعب الاهر_حا هبحوا ال لك

 خاشلا ول اهعل ا و داره نب | بهتةيلاو عيوش نما روع

 اا تاراساب وبا عتلاويزورملالافقلاو

 ىقابورلاو ىراريشلا قاما سا هيكلا ١ مشل
 2 أصح 2 بحاص هاهوروئنم ا مي

 ناطر اع و مام0لا جلا ةدرما جد قفاشلا ضد نع ١

 اللب و تتسع

 هن - ه2 ب .ىع -ٍ



 ظ رصف افصم قتال نأ بيطلا ىنا يك اقل |نعويلا قل قنو

 ْ ينبرزقلا دماحوب |اضبار يطع صتق او عوفولا مدِصِلِعم
 ليلخل نبا ناكو رئصملا ين اكارك دلل تاكو
 نامكيلل نياريعز فنا جوا د ارغب هنقغب هيجل اكراس

 - تالئاَض جدول ريا وقر ولمدالرورلا عصبولعو حر انو
 .21#]/ جولاورخملا قبال لش ثالئلا هقو ادإو
 رايئخاوهو مى شالو قلعملا عقبالو ليز ووملا عتب
 ظ بمص غابصلا ندإو رد ومو ١: ميلاد سكنا بحاص

 ى ارعلا دانخاو ىولا نيولارصان فيلا ورهتلا
 . رورأ اميارد قروتسغل ارباع ءاوسا فين صدر يه فنصو

 نير وغلا هاوس لامبرا يت اهيفصت ىنصو ريع حجر م
 ريكا ولا ييضصارلالاقزهماعفورطراضاورودلا
 مالوروصلا 7 ولا روصو 0! نولي نا ميشِيو
 ليبعْئلطملاو ريازكلا ني هحئرلا نبا بدرل ! يريقملا
 عي نامرلا انهيت يلعرولاو نورغاتملاقفا موربلا
 نعافنور لل اىنن جايا نيو ميهقنلا ف يوونل
 عقوول ربان ىللعو ليم ل اريظدت يدع جوس نب
 ناي رتاقتيد وهما عقب م !ذاكزملا عرفو عل نلحملا
 9| [5)ا4 هيسو بابس اب طوشلا نعازحل

 نبأب
 3 دحل

 ا
 ١



 اماورهتلاي لام رفع اف .ىل | تلث تبلل ندأب

 قم لَو نالف طّتللاادلىعحمو اطول زل ايس ا/قلعملا عقب

 بجارملا ارجرلنم قلاط تنأ هلوقو طوُسْق الط كيلعةفو

 ص | يتيعول ل اقول منا هايب و طوشلا ىلع ايترم نولي نإ

 الط ورثملا نا ئحملا همجزمو اماكن يت إ ب نإ لبق
 طوشا |انوقوا هلئثىرلا انهفوا اًذاو هطورتلم تبي

 ظفلتب يرلا نامزل | لّمام نافاضباو هطول

 ةلطل اعاتب! كليرل عورلا و ضام ناهز ق الطن أنمي

 0 تثنأ محو زل لاقول ىىح ضمان

 طرْس طريلاو املأ نيب هلل د لال ىن فالهلا عتب

 00 ااطمنب د اضم اد انه نادال امّمال امد

 لجماقفل اوب لاق انه هزهملا هقو قيلقنلا ظظب|ذاو

 تاقلط#برأ كيلعو لاحم مص ومو قيلكنلا اره هرا

 يع الئلاو ْملظد وحوفذع تاقلط ث الن قلعرنال

 ا١ضاط اواو طرغلا نوكت نادنالو نيحاولا لك

 مز قالط قلعول ام رجبش اىاى[لم ال انهو ل اطول
 ب طوش هلا عومو ناب عابصلا نبا جد هايحاك لع ٠

 ولوطرتلا ع طولا م رودر وك اك ثالئلا عومو



 " انافيعاحاذاو مويلا قلاطتناأهل لاقول اولاقفريلع
 تالطم لكذ مورلذ طولا لش موخو عجبال دإ قلظن ال
 ىناراشا وهو ثلاثا هحولاد عّفدو قيلعتلا

 - يالبزاتر يهد تاقلط تالا يلع عقيد فيعاسالا ركب
 كار ؤلحلا ثالثلا :مناتقلطو رجملا قلطلا مقيما
 تطل م لاقرملامذ رخيملا والو تاقلعلا ثالثلا عفن
 مكان لك :روقت اذ اواشلثا ملم قلاط تنأو ىلاط كناب
 دارااذاف لو لل وفل ا لك دسنب ١ فالطلا باب نإ
 انلقوالطل | وغيناداراو فيلكا م صلتقلا جوزلا
 رضت قاودالو ركب قال طريلع عقب ال من درورلا عصب

 كل طاعممواأ كنولط نإ قيلكملا هحيص ناهناو
 ١ دانايقالط ف اصخت طوي نإ قيرطمانلئرلش قلاط
 اك هقيلخنال عفو لبكول | قالط نال ومو هلككو انقل

 ١ذاذئلاط تنأذ ازكن لعد نا لكذ ان اهل ل اقول اأو
 7” وصلاترجو اذان فصلا ءّوكو يليقب عوفولا دارا
 7  مهلالو قيلظنال عوف داهدوهو نال قالطلا عقد
 ' تالت نإ دج ْمصلع | الط وفوب نا صلف
 ' مصلادوجو نالائلْدٍ م قلاط تناذ كتقاطا ذا اهل
 ١ فقياهتلا نكي ناو عوقد و عاقياو قيلطت لاكو

 لعل



 ف كزاوبشلا فاح اوبز يشلا ب ل ثم د عوقولا طلب
 انللَف قلاط تان قالط لع وف و ىم هوم كَل

 (,, رافال قاجوا عقيو ضرلط يلوا ظ

 3 ددوصقم ]1 اصخال درصلخ ال لكذاهل لاق

 أ ١> ءاكحالا نعهب ىلعتيامد ةعجرلا باك

 ) 5 هيلع كك ان فوت مواهب لوحرل ا رتارم لحرلا قل
 0 00 ايعحارب نإ لف ض وعوججت قالطلا نادو فالطلا ةرعزم

 ىولوجبو ىلاخت مل وةريهلصالا ماهي عك ضن لك

ههبنهدرب ل وُمْحاحالص| او دارا نإ كا 3ث نهددرب
 م

مهالصاىااحالصإ او دار] نا هل ضو نيئهرب
 ا

أ متالفلا ىلاقت هل هيو ةعجحرلاب ؟اكتلا و تحس
 ن

 تاق ناحاب شو | ثورعب كاسمان

 يد عرتلا لو هحجرلا وهو كاسمالا دن نيتعلط
 نقولا نتجت نعلمان اناا ذل كدرتلائلا

 ملأ عل كررت ال مولا فورحم نى هكرانو | فررعب

 لأنا ىورو مهرأ ١ ىعب ب اص للذ عن ثري

 زي اا راضلل ل مصخح قاط عى ميلعمما | اص

متسهو ميلعربلا مصوبلا رماذ ضماه هو رئارمإ
 

 5 اقريؤب ربعوم منأدز نا كوروارعجارب ثإ
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 ٠ ويس“

 مصحح + د

 ا 0 1 -- ا - .-

 3 نوع ةصييصسلكا م «هوعم > - ا
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 هم ل يي

 ا انوا
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 1 جاع

 . ةهاوالا تدرااهد هتبلا ممقارم| تقلط رنا لوسرأب
 00 نحاوالا تدراانرباو لسو يلع هال صوبلا كاقذ
 0 طصوبلا اه دزد هرحاوال|تد رآ امريثاو مادر لاقخ

  «لازاوحلعة مالا هعجإو حهرلاوعدرلاو ملسورطكسا
 1 ميإو تهحار و تححر لدوجباصحو ةدرلاى ال نملايو
 ا تع و تجحوومل مد رواها هي ئ ايو تاما ىادنملا
 يطول بالو قالطلاراناباصخلال و مولا تهفرد لهل

 ظ هلثو نالخيإشملارم بجونو ىحالو مبهر لطو مزكر '
 ماها ءاشفتالاهرحبالو بحلق ال ةالطاّقملا هالو 0 ١ ملتلادرماظمو امل توا رع رجخرلاقاطمنا 016ج با ه.ووللو داهشالا >ادهش طرنئجالو مال اللا تداع ا ١

 . عل لإ يجرح و مولا علنمل نالوا ههليجورلا
 ايلا ننام روذلا فالحلا
 اوئاضلو يجلا ملطلا زاوج_لكرها موجر ةميالعقفتا

 ١ رعيللي رجاو مح وب ١ يس اذ السإ مو اهوجرل
 | ٍفف معاد تاكاد ناك ىلاقو موخال هيتياور

 اجا يطول اريصن)م وفلتخاو موك ىرحالاجباورلا
 ا وو هقباور رزان رجاو عيحوبا ف اقذوما ٠

 اا عمرا ىدنطنج لايم عاتي

3 

 3 ف هرم و ب - 0 صم ب يهم ب ]َ 3 مس ع 2 1 © ىلا . 7اس - ١
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 ال عهانلاكاقو 23011110

 لاتالما :اهّشالا حجرلا طم ملهو طئلمالا محلا رصخ

 :أ سال | ارطرس مبا ريعمياور نت دجاو ككاهو مسهوب|

 ْقكتلاو باي ال امرهم نالوت تاَتلْلو يكص هزي

 تا مقارلا هاههايو رج| نك ميادر وقالو طوس ريا

 ,يكلألا حربها شم و هرا ! لكأ. ريع طرت دايشالا

 نأب ريضتؤ يطرقلا و باهول دبع صاقلا جرصرب
 نإ كد 8 ريع نال داب مو باىوس لل كأم نهذم

 نه نا دعوت اد عاصفالايف ميجت كا م عربصت

 اهابدو هريعاج رات حل ل)_خ# مانلث مله | قط
 ” اتسماو طولا انه جاهبلاب ةارملا ناو عي حان

 ال سائل اداهنلا ْىيىطولاناو كوالا الحر اوحُو

 الخرج له اوفأتخاو قداعلا لوفؤرب رك
 . الكام لانا مارهالا وا ضيا لاحق طولا.

 نكي ينلاوصلا اوغاتخاو عدرش لثل) فاو

 , كات !ما لذا ودع اني ميطوبزسحع]ه هاج ظ ا

د اطصملا الركام كاتو مئالئا
 صايع يشل ه

8 | ماع اقالطا .قلط| ذا ان خدوص |
 

 سان لوا ةدهاو ملط دال ذيج هر نالفؤلط نإ دفا #)
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 نولئل أ ّقاطملا ى محاذن روعو ري مدعملا اعحار همر أن 71

 1 رده أأنلا يلع |ًفارص ٌعلِصن اوفا و مبعول حجاوم

 ١> مضرة قاب اذ دارك هدرق و ميجوزل ١ ماهح اباىئبب

 لاطظلع نقرصو رات ا مصوتلالو لكذ م تم داون ل امل
 1 نالف وجار تبويئفالاو بونوريلا يدشنلا

 هن هاضلا جهلا ٌملطلا محا رذعمد يصعلا مالذ مجوز

 هلنل حمبلافو مييعرش حجارم مترات ىم| يرد

 اا

 بو

3 

1 

 7 هيلعت امام )عا نّيقداو انيدتس !واوراوانيدجار
 |دالوس كرنك قبس وم لعزجبو ميجورلا مادحا و

 -  لورصو مباصالا ل وحرملا )عاف داصمر وصلا نه
 مهل ملطلا :معجارلا ةدوصو ةدحلا يف عجارلا
 اداو ئالطلا با: ئئاهزك د قيسانباب اه عاهدوبص [ذإ

 ايلحأ لرب هوب نجوزت واثالث جور ووؤل ١قلمل
 ديل |تداراو ياثلا «وزلا نهارك كضفتآو هل

 مالو تف داع سس: نإ نمسح الا لودي
 مائكرحبدرل ب ملكو نالئ كوالا نولطم عصا ظ

 فهناك عزرلا نه وريعيتلا ههباروْس دوفلا

 اهور

0 

 ا

 ا



 .ثالثل ا قالطل ابرزص تنامو هالعاروكرملا قدصنلا اهوز

 فِضقتو ثالثلا فالطلا درول لكم ةويهحاوولطدو)

 ىلا :ىلما نيل ثالئل اق الاب رعرشل يضل ارنم اميرع
 اس اصارامإخدو ايعوشا يوزن نالفد هدجب تِجوُرْنو

 ناتي ثالثلا الطلاب حلاؤن نقع وريصعر ماهيب 0

 ميدل اها صر ها طنرطنسلالضفلا|ىضتق ميو | تومي ٠
 ا دراما ؟نواو نازل نيقنأل هير 1

 م بعيلاونقتل اروكرللا يناثلا ماهدعتضقتو اكو
 لعزجبوريعولا نيبللا لكل تنلحو ثالثلاارقالاب

 طعرلا قلطاذ) ةل_ ببسي نحن للمإو بسانوحن

 ريقلدا 9 وحب ناوهواهر هعابع| الط قلعم م مكورا

 قمر ظئطئانلإط ت١ ترعا | قيمر يدع م نين نارهب
 م الط تاءئمعلا همددملا مال ققلطم توا

 يموت اهبل ول تذ انس نا فاك ذى قيوط د انا ثمالث

  ايطبولا نذإّتوأدزيا«ابلو طم 5

 ظ
 ٠
 ١
 ٠

' 
 ا

 0 ٠ 5 دوس لا اس لمخا

 5 ظ رد ىوننا !ذان لكذ ف ةداىل ىلع دوعلابروصم نإ
 ا بلاير نئاواصاسرر ايدي دجبتع كفل



 : كب [نااهاسر وافد ابو | بعرشلا بترملا نذالا تالق
 ١ هوم ودج يداك ا ئالئلا ماهل بح راهل

 ٠ لوقت عنا لوبقلارقنل جاهلا خوزلا لوبقو
 1 ل قف انا نيولا نال أ نريسع بج دالماتناملو
 علا ارطس إو ءاطعأ وكرم ادقحلا عجءالعإ لا
 1 قيلعتلاوبت اتم دجنو هالعا نير ول |نيجوزل | يب
 ٠ 1 ظ هزولرإ | ّمجور دع هالعا روجر ١ ؟وزلا ؛مرداصلا
 َ امحجمول ارارمس| ف مص انهن هشبل اجو هالعأ
 1 .-ممكعلا جيريعزلا هد ارخأبو وتسمابع نوع
 | بهدإ ع رولا روصو عروجو فالملاب
 1 تنذا نأ كعب رامعب نسج ماملا
 -  قادص 4 ءنالتاّيلطلاهديعب نا نالئاهيلول سالف ٠
 نال او طملاهدوعو ثداي نإ م ثنداو الم
 ناسلا اضف م ضاقمل روثّرلا فادصلا دعر وتلا
 ظ فرصس ل وسر لمت و جداقع:م نداعمأ و رهنحل
 1 نوداملا ناله نه ذا و ٍلصالل و فئشلا ةوشل ايف

 ظ ريح) تبا وا متخ| دوهرو ركذ نمبكأ رول ل
 8 ءةاادصت رالزلا الما ناطق روزملا هيعيشاو
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 يهد ود ومش ةحاووتهرعرعل ا توئيلا محلا جال اند يسكىرل ا

 رائملا فيلا عيل! لف رصتملا الد دز لكذ
 يعرولزملا فامصلاب وق رملاريقلطمر قمل انالئريلا

 راثما زيرحلا كحل ىلع هدومرش نضج يصد لاح وح 7١

 نأ مى

 ايعد يدع اوحزكوب مو دقجبإ ربا ىضتفمائءالث

 كلن[ ما دا ءاطعأريل اراعملا ء اطل انديصكدب نيرا
 ٌفارصلا الك الفل |نالف رو وضضر هزل ا نازل ضد

 هايإ له دال و مداالو نوضحو غرو هالعإ نيعلا
 ٍكملاو باج الع عنل |ىوعلا ككذ لع ءارقعو لذ

 ةرزسملا مهل )خر وارما دقحلا ماك دحت / نييععلا ١

 مجال انريس يدي نيبروطدملا نالئرصخهالعإ
 هاما هللعا عورملا )طل علكة زاجاو مهل ار انما
 دبا هلزذعا ميلاراعملا الحلا يسم هع وريعرم

 ادهللعا 2 رغما لحل لع جوري ”يعف م امهارمإ
 هنجيراث) ماهل مالط نينه رولا نالف ملع ال ركز الو

 اهلاط نوب ىرصعل] ىوكرملا الف تدع| اكلات

 لىلاوه ميعرثلا هطباوش ام وثم صال وبسم
 مىاىلاقبو راكسا و قبسا ىو ةعزجنو ف اللخإب
 ماك! هدب قلحتباىالبالا ب ماظ

 مو

 ل “#

 هيسحس ب

 - - دسح هح

 2 5 ( هه
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 ١  ةصوضخ ندب قلت الن لل وعه ةفللا يآلسالا
 ” لبا ىلوا از تاكنالقا انك ن لكمال تيئاالجلا كوفي

 ١" مرش ملا, ت روع بع واو كه هيل اريلع لاق رحالو

 ١" هناما اظبالنا لي نا ونو ردنا ةالبالااكأو
 7 ف هربوم ةرفلل» ناد دقو ولحم نموا اقلطم
 | 2 مصل مالح الل وا ناهي عنال فو يهاب
 ١" تملا ىلا هن هلو ةريو ص الو ملس ل ىف سرع مرن
 | ةدراك ح عبالب اكو رب لرأس ا هعبر صمت ممياشرو

 ' ككتطو]/متاو ميبنح التل اقول طول لرد اققاعؤلا : ظ

 تارا 90 ٠

 ١ قر ملاطملا دجال يوناو قحلا برعنا كد هول اي زعالب اووف طلر رق ل قدر وو صحو صير
 2 نكيلاوو »مل | ةفشمل بيِضتو 0]بالا رصو تيب

 .فلاقولو كيلا ٍضاَصماو دباصالاو ءاظطدطولاو ٠
 هتباضو لوالا .ثالنل اوعي تيب طولا اهي درا م
 نايمصلادنايؤلاو ّمسم ولتملاو حرسابلاو مضانلا

 . محو ككنعروباو ةناسو اقمار وبنو ناينإبوس

 . ككتطر نال اقولف لاحرل | عزك وا ميو نم لعل زن

 ١ - د ب. ريانا يو ةهق977077752700:5 مدع + دوج اب عبوصك رجا اح هعق ج -" كرجت
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 ا
 هّنلب لازو| الب للرخام قتعو إدهل أ تافوه كمن

 ماكو رند دا كللا داعنأ و كرتاهوم د ريهوز وت 1

لر رهاوثرارلا تلخد نا قلحلا ةلئالا وذل
 كتيطوا

007 

 نابريلاطمللااهلو ل وجرملاو مهجرلا م جحر قضم

 زم ]م1 ولا يلو وجم وياك بلان! !وقلطي د قب
 لاو رثملا ابا نافاضباد] ديل الوجرلاطم نونو
 ليسأل و هروضح طوني اطورريلع لطم كافل ان
 هنود مهي )ب رمد لك: نع ورظس اياص ناو ناد

 ىلاولم عنامنييمل15) بلاطباناو لمار ابو
ا أ ذأ 'ةرل أ كتيسح بياعونبو | باكو

 ميلا طن ضن

 تاكمالا ةبم تضمح طخ مناف قالطلا واميدل ا

 2”تاوهو ينماؤل |ريلعئلطدو نكي و عمر لاق

 بمايلال باسم يف روثألا فالللل عيرنتلاريلعو ٠
 هن أ ج وزع هأب فلح ,ملعردلا مرجر مي اافغت |

 ايلوم ناكر يشأ جدر رورنك] ةدم تجدر عماجيدل
 لهرش] هجترإلا يف اوعلدتخا و ايلوم نأ ]ماو ا

 روينحو بأ ائرسإ النا اهيديطولا نعئلمل انصح

 ع سس يي

 ةللسحلا هن د( -
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 ه_ <" .

 هصح >>>  ةنضسعس
 تلشح»ا .٠

 هيح “ب

 يع

 يم ل يس ا و
 ةميغ م -

 هه.« ييضو ينسل

 اا

 5 < ماو

 هس ا دو 0 وقام

 خخ 7 0



 ١ | انا كلايسل اة و رجا نعلن زثم ىدريو

 0 قبر وجمل دي

 006 00 رع ول له تالغلا .لاولا ا
 0 ا نوع ماهل قلطم رجاو لكامل اعد

 . اعيان دوومانلا نعد قلطت قحرصن رنا ىرخا
 . !ئاتحار ريع صمم !يناثل و ميلع ئلطم ماهل نإ
  فاّضلاو ىالطلاد ربح وزع اب نيعريهبولا ذا امن

 . الوب دوكره تارابعلا باجياو لام امدصو

 . داضا ماوس ايلوم نود ويح و 1لامحام(“ :
 - رصف نعوا مضدرلاو ةئصرل اهانيع ههفرو أمن
 ظ بصح لاح نا 4 ناللا ايلوم نوب نلالامو

  اهيعينلو | ولصالا نا ناذاهنارص ةكدصفو ا
 دام[ تضم |ذا الل ابل وم ثوكب اطرح[ ىلا قو الث
 , فيجو ] لوقك امري نو وفاكلا نعومي
 نافف الان[ حرورعرلا ىبع :ناهرسمزل ولا اماكاو

 4ك نيذاوغانخاو يانا مدق لوف الم



 نوبل عرش ءإ جنرأ مؤنلا نيمرُبعم اهنر ارضالل مور 1

 ماير لاقو اطبونالاو فيضوبا اقفال الوم |

 - ديهلاالن#ةمياوفلتخاو حيشادركرحإف ١
 فت”اقئومهم |وإ ميسور تناح ه نيه نارعهبلكالاقذ

 رابع خطو لاهو اناطيرط ا علما هدمف(كإ ظ

 :مواربعو | اًمح اح نارركف ةصارتك نمت انااا 1

 نائياور رحإ نكو ادررعو| ناكارح | عبرأو نرح يك 0

 ظ زراغاو وفم اننا بعت سائلا ٌكلابهزل اهرح#
 / ووحد طرا لاتنام وج زهر ماملا اليا
 ْ ,١٠تزنا مالسإ د جب مْتلاطم هنيامو مجرئالثلا

 : ماطو 21ماهلابامجور:ةارملا بلاطتال ةديب او

 ١ قالا ةرملا تصمم اهبساَلا اذا تلو الا عضاوم
 ا ظ ل مهجور ماجاء بلا ثلا سل ابوه اذا“

 ا لطم كرها ليلي اههماجب نا ميل اهويغيبل
 ١ ظ مدل ابل هرلا ىلعاذااءانبرونج اعز مضوي

 ١

ْ 
 ٠

 ئ

 1 تضقن اور مجبرأ دم مصور اطم ال ربا رخل لا

 ْ ميغل ارو تسّملاو جاهل مدصعاو فين موون

 ظ بتملهلا معا ّسرصب نا اولخاكومرو تالطلاو |

 1 0000 ايابرص نأ اما اهم الد لاو



 1 ١ مكى اهياحاد فقدم.«

 ا 0 1 ْ

 1 ا | ييلاوعااولا كيرلا معلا رهاب يلح نايزتا الذ
. 

 ٠ ١ .اهلءالبارشا ع رااضْمن) ىئاهواطباطرتارعولا
  ةيلانضفنا قح البرجر فكدائرنإو ٍيناَلعلا ىبلا

 انياو مرات ىلا لكذ ىعيفساو فو نواركا

 ض 1 كلذ نك لاوس نلابو قالطلاواريفل | ريم تلا

 ا ديتجي مو فب ما راو ها وعد عتب جاجا: ليش
 ةيولا ني ريح ل13 ىرخد طولا م هعيرذج
 زوار ريهوز قلطو ميِفْلا .م عضان قالهلاوا
 0 يل اريصعُو هبراخاهو نود محجر ةرحاو ملط

 اهدا )+ +يلع /ل يمس الم تضخ | 1 هاناسرعو اضن |

 انؤلطن او ميعربل | طور ببرج يقعو اهاضرو
 لع هس هن صعب ملتح ولاني اا قال

1 
 >بادنبيولوم خرا ج

 1 اقلط :ورشؤلا .م عنتم | ناو هلال ةدوصْ قبس
 0 , يس >اعّرصاو لذ 4ك

 انتم قيل را قاسم وتاكل

 ١ «راحاه نوحي ىجر ىو ةردخاو ولطزورلا
0 



- (١ 
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 1 ضقشإل اراوهرا لكم ] ومنو امتدع: اضقناولا رص
 ' يفعرر لاو ابعت اوف عاحسسح كدا كح وادع |
 مدعإع ]جرا فلحا ةاد عر وبرد ىل ذب ممركك امش 1

 رح عشا هعبرإ_طعدبزت نرم متهور طولا ١

 نافكلا ىلعو الي دلك حل طر امباضغن لبق ظو نان ْ

 ةيهع تعداد ىمانلإ ىلإ زيومرو تي و تمقن ناو ١١
 يضقيولءالو الب الا دع |.نرصب لو ميجوزل اى اهييلع 0

 ١ توت هدد افرع اين الن ل اراابئلحو قب[ وتوم

 1 لذ نيكد 'رلحو ىوغشرلا مات دهب وقف اهيسايلوم

 1 امل بضم نارولرلا ايجفر. .م وللا جؤرلا تقلا
 0 راما اهيل بيم ذك اهوحاو ازك اهلوإ ]رانا ىبرإ ةدد

 1 ظ ايادب لو م91 ل ورحل | م عرصح م مريلك تيررسأو

 تقن ||ذ اذ عروبو فيونلا عرنلا مجويامدع لا

 / ظ بولا هارلي ترمه بشك في (و هدم
 ا ٠ ماهل انييى تي-<ىرد نب نالزدلع تعداد هاله قالؤلا

 ا

 1. ها اناس عسا ا م هد مم الا

 000 ركون (ىحت اهي مرت اهب 9.ووس ربا ميلار انا 2

 اهفاض اراهه.اح رو اهاضرو هيدا لدع ىره (كثو

 روكي امم لكذربعد ا هوا رطئولارها ىاهرمار

 أ اهييزايلوم نركب ةرم اهوا لنا ت جليل
 ا



 لير

 0 اذا
 335 ١

 ١

 فئاواها وعد عصب باحات ليش كأ ةنع همسل | وس
  ممةءتْضَقن ا اهل درصض يرا | لج الا هزو ناو ككل م ميدل
 . يلطولا نع هونميرؤجبردخي إو نه رهو را فب

 واربقلا قار الل نا ميلاداثلا [اىلل رلعا دسيخ
 ' عش] ناو موقت ل>قالطلا رانخا نا تالهلا

 مرقد اج /[ىلل يلع قاطو ايطعو عانس 9 لعرصاو
 ) ذ )اب ةروصو بسجاو قالطلا انهو هجن

 امج ناقش _فيحو ناجوزلا عزانت ظ
 همم الثو نالد ئالول اريرحلا ال نإ | رصح '
 يعشن ومع جاهم ناكاذتم ناجور امنا ا 1
 ١ لكتا ودا دور حيقيال ريا عزو رح ١) قحيو اسزك 1 ظ مكتوريعرتل ا عاضو )لج ميهورلا ةاعع هع بثور ا ا

 و مرعو ايباوهر امرلاح فالتحا واتم اريلع ا
 2001و عرشل | قونعطل نور يلع بجي ا ىزح الث انه ا

 | ططئاوموفلا جملا كوكسو ررعاطو رسا ومس اا
 | نقلا يلحلا نايل صد مباءارىلع يقتملا ا
 | مسج ءامظعو دازواه,لع كدر و مركلا ] 1
 ٠ ا
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 ادلوا السا:

 رمساى اعبر هالاى دامو رح لج حجو لان الاه مك
 تيرح_يلحر ريل اراثملا 2اىللدعتت كاد عاملا>
 ملل لقل هحوم نيتراعام لاح ئيلئاع نيل دع نيلسم
 نالثاهاررف مدير شلاوأعاطتساام حالص الواعي
 وهو رحال جورلا لها منالفوهو اظدحإ نالفو
 دئنايرلاءنعرلالاباىماو ه«حوناا]إه]منالم

 انموحوايطعو اعوامئم هيرلاوجام ماهل اثرا نأ

 ريهاوت بائجاو عماو| لاصاورسا ىوقت ماهو امو
 أير ناا«مدباقزوم ا كل ربل اراكلا| ظ

 هيحاصلاعمم بحاو ]كل اى:منحإب اواو | كلذ

 نعاىنكو اهبل ااىرتمعب ناجوزلاو اراّسو هايرباب

 هاو اواعارانحواهانوحراوانعاتيرايلا»
 رحادزكذع بجي اما فايلعاو ريعاطورسا ىو

 اه يفرم نسا و يعينا هبحول | عال ام
 انين! تركو ف اردب بطلا لاو رسل او باملا باح
 محي لاقاعانهمرك عجرب مو رْيدابعر الو صلال
 قعو يع نملحاناد نان اىملع اهدا طشاو رخالا
 و |, يجورلا لعاه ارت! اهل هداقع بجي اهنيجوزلا
 مهماع المن !امرلا ماو لوس 2قالطل اء ارملاصعتا



 ٠ ١ الوحا. تيضرو أيهم كلذ القوا بلع أمهل ناجحا د

 0 لاذ ١ لعارمطاحكيصاقلا هراتخاا.لعامدحاو لرإ
 ' يلعانامي مجوزرل | نعاىلتخا ايهع نيلهو انهن و

 0 باندا نانوورلا

 ا فالطْىووزلا بعرناو ههحرزاازهدو 3.ورل ١

 7 ىل ذب ]عم مل هبحوزلا ب موقت صوع لع دوز

 | ليم زادزبب قيؤتلازمجيو علنلل روصو مدت م
 ش قول جاونل |نالطس ام عران م ررطو ناجورلا عرأنتن
 / راصواوهني موصحلا تلاطو دسأت جادو | مهوبس

 آ فرغت لااهما لاو لهنلاو لوغلا ةينتخو عقول ْ
  ربولا ماى لي لل لمه اب كاهل ٠ ا
 مناك هعرولرملا نالذىئ داو هننالفو تالت قالوا 001
 داس ملا سدوملااهدبعفاولا هخيصلارلزبو وألا )

 يكاروعاربب تحترأو مهقءاحرثبو + اذللا
 ظ مباو لوم م عاونلا تايم .و نأد دسم هحو

 ع ذانتلا هز ئكى لا لككذ ببسبلم ال هوبو مب كدا

 00 مندبر اراصو اه ملب م وضحا تلاطو 4

 اولام ا!وفلاولوملا رو ىثخحيو ْ

 ياو امرنا ميتا مي



 اكلي كراهلل دقعل الص] اضن ةموملا هسيرلا شوال
 انتدجوو هوجو نادقفو هبقيتح مدعواههب

 ضم

 امهلود نالخاو هاوعد قرهال !١ىكرحأ بيتو اهاوعر

 اودوهأيإ اهيدْرنْت حد اىل | مس دعفاولا مبيرل روس طب

 رظيبل ىهبلا اهد اهب ارم | لاذ هد جوس عوسمريخباهإ

 بلا طابصالط ملل تملش توبا قرت اهوز يف

 تكد جاهدا :ريعتلا روما لئفرعال
 اوه ) وعد بنوتي | ورتع اذ'اىهلب كرا كامل عبضشلا#

 اباد اكن طعاقداصتو ب داهزص) طعريجورلا

 كوتلاو هنعزكذ توبير عرب لباس لاس نست عللا)

 راكعاو هرظن ريف نحدإو عرف زيه ىورو ورب نو لكد
 لال اباحاو اريضمو يداه مكاو اك ى ل اكيرم

 بوك يعرش هرعت هالعإ تيروثال | نبق رو و لاوس
 صارتعا كرد نما واعرشاهياضقن ل م هوعو م
 وتلا تنرطع عم دزتسمالا وكما هامنلابجومتايل
 يولاباه اها توم ىفتعم |.لشسؤتلار رج اهل مصرلاو

 سا ييبكا مايق ىفتكم اموعر ل هررل بجولا
 ٠ هنيشحو ررعاطو ىلا د رس) ىوعش اهوار ايفو طولا

00 
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 اهرعو روزححلاف ع ودولا نما هررحو هتشضارمو

  ريثاسواونل اريبعورنم لل : ىلا خا هطامت لع
 ماورويو هنو د هيوكلا هسفل طعرر سو رومالا

 .ىلحتياهدر ل١ بماخقلعا اقبو كرابت
 00 للا قتلا اجب
 ١ بوم طه نال رج اضع] ندب. 5

 75 لضدو هجحوؤلا ؟تيبفرهطلا دع بوذرلا

 هاهلاو ورجل ىلا مشل ييزقن مات الطءلهايإو
  لضااوهما لذا مال الكل وأ ين اقالط ناكرئا لقد
 ناب ان جالس نورهظم ٍضرلاو ىلاعت ملوقر

 ملال شرم نور : , بدلا ىلاكت هلوثو مالكي مابا

 ا مدْلعُت نى كثمدد ثمبب موه نإ يورو مب 21د وهب

 نب سوأ] يور ىءمره اطتلانذ يوحا يساافو

 ميل ااوكسإ وسو ىلعس | لص رملا لوسر نيج تماصلا
 هل ثوننو بصح ريص ثمر تلقواروما تورم
 ناو |وعاض ميلا نإ مببص ريم قداح

 ' | اب كرو د كرك باول دانس عاجلا
 ظ ْ نانا رها قت لوعب ريك قلداك ىىرطرما مص

 ا وقرر عفش رو نارتلا لزن وح شحرباف كب

 لا ٠
١ 



 ىنصروب| لوسر لاقف تابالا اجور يك ءاحتوتلا ١
 مم وصم لاق دجي اكلم شر قصب سوريلعربب|

 فب"ااق مايصبام سيب يشر لوسراي اق فيعبات ٍ

فلات فدي م هدنعام تلقا نيلسم نيس
 فا

 رها قركب هسعأ انوا لوما طول ول

 ىجاو |انيلسم نيتس ريع طا: يبهذإ تنسحا دة لاق“ ٠
 ارلاو نيعلا فب قرعلا قص علاق كلعضاولا

 تبا نابلس ىور و ريشا ليدل. صونح مشار

 املا © بيصا الجر تلد لاقرع نإ لس نعراسد

 بيصأ نا تيئح ناطمرررش لهدا ىلذ يويع ةيصصتا

 ًاأتيبض ناضعررم رز يسيح نيم ترهام لف ايش ارم م

 تورث نإ ثلا تمات] ملل ثنا :ىثركوو

 اقيم دج ممم تجرح تعيعا الف أبملع

 لسور يجعردا لص رفا لوسر ىلاماوشمإ ٠
 كمان كب يرلاو تلقئمّصرررهلاقفرئمل

 ام يره رش صقل اقر َهدفَص تنْوُصَو اهو
 ل مايصلا' ا وع

 لل لب يذلاو تلق نم نيتسو اجل

. 

 ,ء“ ,ٍ



 ١ ىماقسو انباص نس 210000

 ا تلئفيوجولا تحتضن لكابعو تا طورت
 رنع ترحوو يارلا اوسو قيضل الريع تدجو

 2 فويارلا نعدةحسلا سو ريعرللا طصربلا لوسر
 ١ نول |اوىلاكن وتل مركراردلا د خبسب فرما

 نوكنالس مورلا نإ كل د ئكمو ايوزو كوملا:م اوم
 ناكارح مالط عب ورلك:م رابطلا تو مالك سر 2 0
 " رايطو بومهيو ىنحو ارم ادوإ نامالسم | دبعو] 0

 ا ىعموإ يم وذغ تا هدككرصو مدالطكن اركللا ] 1

 ١ قع كنااوكاأكو يارظذملاوا 7-00 ل

 ككوسجو | كنا د وا كسفن وإ ناتلجهل د 1
 مو 4رصاهيإ وا اهمبحو] يمأ نوط د 7 .

 عوهعل العرش م ريغ تدر !بماتو «رصتقا ١
 ] ارسصداظم ىصلا دوج وريصيو هقحشت عبو ا

 وح دوعل اب دانك هاا لعل بصق ْ
 ظ مما لح هقرد ناكد) ناهز هايطدج ايل سعن ا

 | رضع جوممج نوع و سطال طووج تلاد موج د
 2 خرسا نيباىدو لاس لبو ددلتل | ىضداو

 مود ط غسل ل نائكلا تجدد داعاذا و تالاقحالا

 ا ناو



 أ ٍ

 ظ
ْ 

 الأ

1 
0 

|| 

 ةدافللاو لب قحرّمسم ىرل اذ ؟اهنلا ددج ناو

 ثيعباتتم يرش موصو ) ةيلسرصوم ريفر قع

دمب دم نيس كان سسم نيتس كيلو |
 كوسر 

 رابتعإظالاو طفل !سنج نم )سو ريلعسا اصر

 قانتعالا هضرغف لس وم نام نائاذالا تثومراسلا
 هع | ضارقتسامف اع ولكن ناد موصل اذ لصمو
 يع مرلب / هيانثإ رسام ماصو] معلا دعهازجإ
 تاكقتع|ن اذا ىطق مزلي ل هخارف دجبو معلا لع

 طعر رف م ضحبلاعطاول اذ واعوطنت موصلا هفوو

 سلو موصل !راطل |ىث ناب دبهلاو همرلب/ موصلا

 رساو قتعأ نأ ماهط ال قتعلا قالا هم لا

 نالها ©اعوب عباتلا هيناركو هد لحل موصلا ب

 لأ ممحر ىو فتا باز

 هنب| يمارمظكى ع ثنا مهدرل فاق | دا ملسملا نإ لع
 ىتعوهو هنافللا مدد وه اببطو هل زج ال اهومرفت الر

 نيعباننم نئرمس ايصف دمي (ناناهرجو نارقر
 راهو وماتخاو انيلسم نيتسمادط اه جطتميل ؛ ناز ْ

 ٌياشلا لاقو مب البزكاور مسح وب لاقف يذلا



 وهنأ للام دنع طا ورم "مدي اراببط عج الو يعدرجاو
 ا اىمالأبو موصل ابر فك رثاو ديعل ار ايرظ ةعكىلع

 | مهنا لا: نين اوعلتخاو ديسلارفلب نا كام دنع
 / هئبنح ووإلالقذ مارجتلع تن ] ةرحو | تدارم)

 نيا ومريْلا ى هد نان الط نه فالطل اىكؤعن
 اهكرت نإل وم يهو نيب وم هش هل ناد ا وا فالحل

 | دام وص سور مادبا

 تعرب انيمي تناهنييملا ىذن ناو اره اطنم ناكو
 2 لوهلا !وسؤلآاو | ةحاو اه«دارارع هيض
 - لوهرلا ب تلت قالط وه لكل اقواهونعوا امي
 ئ نا اعلا لاقواويلوخرل اريك ةدحاوو أهي
 نيىلأ ىؤد ناو ها ونام نآكرارطلا وا قالطلا ىو

 ناكوعف انو / ناو نامي هداك لع كلو انيم نكن(
 نب نافد ىلع ائلاو ملعىشس ال عارلاوهو ادحا

 موا ها درارظلا ىف حرص ماا صررطا نائياوردهأ نكو

 هيلعو سمر [رشاثلا و رايظلا هداف ريو عون
 ظ رجحرلا ب اوعل مخ او فالط را رت ائل او ةماذح

9٠ 

 وضوىاو وْسحون| لاق ءضاوإ| مياّسوماعط موك



  معزإ يناثلا لات هعيجطاملا؟اتياطوصوزج
 ١ ناو هان الو سيل نسال ا وا ب ارئلاد ماعلا

 هيلع ومال |قرحأ ناهد هال جارشل ا وأ ماحطلا مرح
 ظ ظ

 كاتم قابلا همر تع ءاضرم حسب ع ظ هت هي - 20 اهل. | _ هدهرجص>--
 ريكراند ونال طال طع ذم هلع مره للأم ١

 اى لاو لقلا نعال لءمرهؤه وغانا و
 ظ دب ىىلل ن دون قداشللو مو لكأمو مين وب | لاق 8

 | ظ ونلمخاو مهلا املا ناتي وردها نكد هحإلالا

 رفا يف لكايو ويح وبإ لاذ رهاطلا طواذا امي

 نيمسلا لال >ئئىطو ناو مايصلا فنان هبتاور

 1 1لاتياساعلا ارماعاراهوانادالبلا

 ا تارقل اصل فانيئس ال همؤلب !اقلطمليللإبطو نا ِ

 1 ظ رغط قا فرلا فتاه طاوتشإ ئياوغلتخاو |

 ١ عشاور ىرح| ىدحاو نينه ونا لاق فرص اظملا اهب

 0 رخل ئاورلا ىف عاو قنا كاو ألا <لاقو طرتمي لم
 ا رجو م مايصلاِْق عرش 1ذا امي اوف ل ْخاو طرشي

 ١ وص لع مما نإ راو قتاكلا لاهم مصرا
 | نيم ود وأ اود ماص نا كلام لاو قنعا اك نإ و

 ١ مون ضم دو ناضل ئه تطول و 1



 ' مازعاوقع قش واقلطم قتعلا مْزلب محب |لاقورتا
 تازازكلا م ىم عد زوكإال ناو فكك ح يطول هازال
 ظ لاقنوزلاىا عفرلا ف وش اتخ أو ينزل دزئاحلا ىلا
 ' روي ةرجاو ىحاشلاو نكاد لااقوزوجي قنصون
 نبط انضالف ىارطك لع تااجورل ةارملا تلافولو
 فازت قرطل اهراتخا رخأ نع ةياورق اتق اهتالإ
 بتلات ن1[. اهيبروص طع تيو عر ا طصم لا
 طصواو تلاط تنال ١ك وع فنا رْيِحَوْرَل لهرلا
 ناو ريك هرانكللا تفقسو ارهداظماقلطم نام مالم
 فق ىلي ام ىوص واهي. اخد رم ناد نااهجر ٌفالطلا

 9 ةناتلا ق ناهزما نالئوُفاوأ نالت لعّسا كلذ

 اهباصاوا«لهدولا مالم مهول لاق الفلا

 لصغر يزصنم مكب قلاط تنا لإ 3 05تنا

 فيلا ماعم ماج لا اهدار ولكن زعةمدصو
 كنتاوكذكا ملطلاب يلع عود بيب هسعاعامتر

 (داناّصدعءاضقنا ىلا زر صحو براجاهب نولب
 1 دام وم ىبلع هزسسالت تضقدإ

 هيلع ماطم ١>اييش) روصو © رودو ءيرثل | طورشب

 دنا نال دميكرّس) هل نافل ا مورلد راهإطلاب

 ا ظ 4



 اليئلوا يىاظل عت اركه رات مالم محول لاق

 هل م ف عاهلسا راو اهرل :مدقتملاد اينلا جارص ى

 اعونم مرلد ىلا نئاحلا ىلع داقرناو نالجإلا لكد

 هيعزلا لد ماها مؤتلد وركن حطو ا م عش وهو
 اعرشري اعبي اهمشغم الع ن اواللا نه وز ميلعو
 ايعرش اةدرصم رلك ل( د زع هر ؤرملا ُمهور َيمدصو
 كلذ ببسإ) رن جا حىل !اهفارت | |مةنوصو
 ,ثالنمصور و نالك ننالقلا زعلا لل ىلخ !ارصح

 د 1 حل ىلع نوارملا مؤرلا مالم ثعداو

 يلو يرسم عيبع عاهبايعرتا بع ورناهب هوؤترتا
 اه. اصاراهبلخوو ميهوثلا ههباشل لدع يرهأّس و دسم

 يلع تا هطقل مصب لاق ناو ايمي مواههلخرب موز

اهكساو اهرإ > مرؤملا راررلثلا ئارص مائلوإ فارطك
 

 اهاعدرتاو ريلعمبهاو هداذكلا ناو تلال

 تكل نع نعبلا وس تااسو مكي قح نسا هطولا
 ىلغايف هللفلب كل : لائو اها وعد مب باحات إسم

 فوئعاو ولد قحيطول ا مرعب راما نها مملار انملا

حلا مميلع بجأ ولا نأ ريل رم | ىنخإ مرآ
 اركور ا

 ”تزلالعايضرصو رايطلا دعاشرصن /ناوازإو



 ظ | ديلا وروي اما جامي
 نع صقنب الو نالكو ناطئ اهو رابطلا اعريعتلا
 ظ تير هزم نيرهاشلا مرك ماقوأ| ادهينلا م نينثا
 ظ هحبوأ راملاولشو لكزبربلا راثملا شال بيع هدد[
 ناري حيطولا مدجب ماى ماو اعرئامهلوم
 | جد هنأ نالؤريلعر هت بله ريعتلا هداذكما زخم
 7 انآ ار ابرتلا بيس ريعلا هدائذل ا ىريلع بحواب
 مق رصو ماىطا دإ موصو| قتجبامل كا 3 نيعيو
 ظ 00 تلا هيل ءادبرلا خوف تافكُلا اع ْ هفرضداو ايعش اقيرصت لل ة لع ورولزلا متهور

 دروس ني ا ماأو خ قبماو لجسد ك ككل رد منجي | م و ١
 داع 1 يل ومد ار
 ١ و رئيكلل | هس انا نال لكؤب نانعالل | مض

 نولي نإ هبال ماطدوطلاو ماما يناىللا بتحَيب :
 ىلإ هن لود ملص اللتر انوه وكم انداد اربح ١
 00 ا 1 ما فرا ص را نكالاو ا
 ' اواو نال كل اري وع نيب مك لعما لصرما ا

 ظ ظ ئالهلاريوعيف | لاق يرعاملا دعبس نيرا هاعرا
١ 

 /
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 ربحو لهر تارا ردنا لوسر أب لايق لسو ,يلع ما صيللا

 ينبلا لاقذ لحفي فيش م مولَتْعُس متقن الحر هرم | عب
 فام كّيحاص قد كيس ريل لزنإ ف ىريلعس أ لص

 نومرب نول او ىلا هد هلو: جب اواو ريما نب لاله

 86 ةئاعافعال مالا يرش| طآارمئسمل نكن (و يجاوز

 | ىورامل ميم | نب ( كاله نيب لسو ريلعرسا مص ينيل
 اهب س كيل مهجور فرق ميما ب لاله ن) سانع

 ككرط ين دحر ا ةنكيلا مي ميلعرلا لصينبل ا هل كان

 ين رسا نلويل و قداصل ف ) قطلب كّتجن ىرلاو لاقف

 فاقت سا لدن اذ رملل م كره ىربب.ام كرا

 ميلعر | لصيبلا هاع دم مب لبج م يجا وزر | نوصري ثندلاو
 اهرف كارد اله دق كاله ارثب | لاقو لسو

 ىاراهأف فار م لك اوهرإ تنك دف لاتاهزميو
 هوبحاو ا ائزلانورنع ترفاوإ فزت راما بجبل

 ص وولي بس ك انمدنلت واه نع ىحو ماهي

 فك رقفاهار [دإ زال انزل ابا ضرقي نإ لم اترلا انه
 ف ضافتساو | هْمْن شضحاو | هرنع ترْد| اذا و اهائز

 زاجلاه ان ريط لك يلئاهريع )هر |ديحوو سائل
, 

 0 000010100 اا لا 0 ا دام 0 7
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 ١ لوسرأب لاق الحر نا يدراملل اير ريلع في ط اههرق ما

 ' لاقاهانزب سا ضمن نيمال ديال فلها نارما
 - ايحالافام] نا لاقفانفلط لسوريعس ا طجوبلا
 اجر نإ دوعص نب لأ دبع ىورواهكس] اقم

ب لاقف مدربلعسا صيبا نا
 الاحر نإ نأ لوسرا

 موَملَتَق لئقو | ىىعزلخإعن ه البحر رتارص| جم دبحو

 مىردعس| اصينبلا 01
 تس و ملهي مناويطق ناهللا با تلزنف غفارهلا

 رموظب ( |ذااهلو مصميلعراطصويلا ميلعزلب لو
 ملون وهل اهِفْرَض يلع م رح ببسالو ةسش انزل ايل الع
 1 1سم كيالاباداج ننزل نا لع

 فرق لاق مك,يعرملا طيديببلا نا كوراكو يطع

 اهائزب يها ناو اءاع ينام ملغ رما طا رص
 ىلغ بلفيال م])ل] ضْرَق يلع موح ل وقد قئياس
 رلرالبحراهرزع بهو ناو هفثلا لال ظلا
 اهم هريلع موحاهي فزيربا سائلا ف ضيفتس
 فلطاو ا جام وأ ادر اصايل الح د نولي نأ ؛ زراوحل

 - نييناحللار رقما عوف زوجا ريك او انزلا
 ىطرتجو ةداهيش بولس اهيملفو ضاهتن نلوم

 نعالللا



 ىجص ناحل يال ههجدرلاو نيىلا ريله١ نععاللا
 بففوقلاق دودو ٌكبترو ى مهو فاول
 ماهل تفاوت موعم مو مجوز لجلعزلا قت انا
 - هيسلا لك ذو هشه نع دلل طاقسال نعالو
 بتببعايلا لباسم ةرولرملا تمالتالرنع

 ًاهاوروا تاما فرقه نإ دعرسا يمر يذل عجا

 هبيلعى#ي باهل هتشبالو هشئوإ اهلج وا ائزلاب

 تام هوبرا ئيمل اروكت نا وعدو نعال نأ راد ىلا

 كنحا نإ هس الل ْت لومدي ند داصل | نمل ارهاب

 ىرديح اهيمرل نعال اذ اد نيب داهلا .م ناد نأ ريلعريدا
 تارا سوبرا لهم نا وهو ناهللإاب هدرداهلو ىلا
 بصع نإ ةيصا للى لوم نيبداحل | نكت [رهلإب
 اهللا نك 2وزلا له نان فبينداصلا منا اميلعل ا

 قتانا ناة2عاو قتال او للام ىرع ىلا مرا

 دج حىسفنال لوفي زكاهو قضت دال وو
 وعسو | نعال ب جرب إب يلع رحال مسح هنا لأّقو

 نا ريحوفم وا نعالب وح تسحعورل | تان ناو

 21و ا لاقو رع) ئع نيياوثرل رع ىو قبيح

0 



 - مس ا م

 50755 ا سقى تيل + ارح

 0 نبب ناهللازهذوكأتخاو اح

 نيفسافوا انا»نيثرعاهدحاو | نبديعو | ناد ننرح
 هتاملوم مالط جلس ناكلأن نتاهرحاو ا
 ماوهتاتلا لاَ مواقسأ وأ نا انيعد|ثاارح

 1 رعاو تاكا عمم اهل و ٌمالطر ,يكحواملا ناويع

 الد ؤيسأك يع اهكلا 4: نال ٌمالط هفيالع ولام يع

 فرئدنُي ةاهيشناحللا عيحوتإ ل أقو مناول وهب

 ظ ينل ناعللا مياهو رح ةدارئل الها مره ىباو 3
 ١ ر)عقن اذا رعاو قيحوبا لاق هحضو] هزل 3
 قمن ١ٍمْرَص نأ منع عشب الوادرس ناىلالكتا اها ا

 هترلو اوس بس فنين إو فقل نعالانزلا 7/0 0

 نعال ماكاو للا, ل اول قالوار سام 00 كك
 اهداربتس | ولت نإ طرمشا الام ناال رمل 1
 مبا كك ] نيب فالح لك نضل و | تاضيح ثالزب >6 0 4 9
 نياجوزلا نيب هئىئاو نعال | ٌمرْثد لصصف 0 ا

 هن بيس ٌموغلا عمد زم اوغاتخا فأفتالاط 70235
 لخلل ىإ© اذاؤ عفدرب قبح وبا لاقذالسا 2 رع
 لاقو رعأ نعماور ىو امهوزتب نأ هل نمو دهم 9م

 نك



 ندب وم قرك وه هشياورررطا يف هاد تتانلاد كلان

  فالطو] عضناحللا موده وفلتخاو لاحي ومما
 شاك و كلام لاو نبأ فالط مفيْمح ون | كاف
 ناو مقل دباَتي ملاةالطنادإذا ديان و ضر حاو
 يقثاكاو كلام نعوا كب نإ هل راح هد بنك

 مدى ل اق ميواربأ )كل الذ عانرل اد دب وم موك وه

 بلاد ءارواللو ىرهرلاو اطعورع نب|و دوعسم نبإو

 | داذ ءاتفس )اجره ناىللإب عقبائاريبح تاييهسل ىو
 دلو تناك نا مجوز تراوو مهل ا حفتر | هسفل ب رك]

 4و لبانز لاقف فنيعب الجرب مهور فّرقولو لمد
 زعرلا رجيد ؟جورلا نكالب كلامو ئنيحوب | ل أقم
 .,ئ'اشللو ناهلل طقس الو رحل بلط نا موق ىزلا
 ”ةنلاو ل ارلاوهدامهل حاو دح بجي اههرحآ ن البت
 هداىل ف ضو رَسملاركذ نادر حارّ دحاو كل تك
 طقس و اريل دحاو دهررلعرخا لاو ملا 87

 رجل نارملا ملك بحو مشار إب ٌممورل لاتولوانقت ال

 نع الب نإ ريعر ومنا ف للأم رع سلو هنبجب هئشب

 2 اكاد ييهوب|لائر هنجب هنن ور قب ىح

 ةارملا !عر سول لصق ما وررك ود م ناو كال, ثلرل



 معبالرجاو ىفق١كاو لكأم ىزخم هور امن هجنرا
 ناىللإب وح طفسف ©.ىدزلا الا ثدرحي مف لكر

 كنعاكإ» جودلاركلو رلا دارس ابشن قسهح خل ازمعو
 ككام لاو عْيمح ىلا ريع م ينع] 9نرلا لم ةارما
 نس وهالق ١ بمد هب دش الرجا و قناكاو

 لوب انزجبو راحل !رىؤتو هداشالا رقعب ناحاذدا
 دعاو تاكا و كام ع ْمَرَق و راحل عصرم او
 ممِهورتد!ءاداو ال وْسح وبا لااقو اسرمحا لكل و
 الالب اط نإ للا ريعرلذ ةسعلا يف يف ٌرئاهار يريم
 اهإبتسا كك اقول و ٌملطر جنز جاهل نيبثن | اًركو
 دلووارع كانه نانا اشلا لاق و مضيع
 هلريل ,حاو ويح وبا لاقو الئالا و نعل ناك
 دوحل | نمعانئلطو ةإمأ 9تزت ولوالصأ نعإلب نإ

 روكلا مرمإ ةنمارلود تتاو غيطو ناددارنع م

 ]قال تال اجر عاد تاكا و لاكأد درع يحط
 ا ضحا ملعرو عزا يهون لاقو ريس دنس
 هب قطرسا ةنلرلوب شاف دوعلا فعاؤلط

 ىف ا.ناركتسي ائاو طو نانا كانهنلت ل نإو ظ
 تأ نا اهئال)ا الو اهيسرلآال هتفررمس ا نسل مب

 مد ْ ؛

 م غل # - .- 1

 تجد 8 بت ا يجح - 2# 2-2

 يسال دو ع ديمو جم مح تلا ل دج - ههبتم



 للا ف الهلا بج اثذاحرلولا نوير | ةنس مرتكال م

 اثداحدلولا نادرهشا مدس م! المي نا ناد نمط ال

 باكو ةاوا؟دزم ولاضنا لاقو نيل الذ دّوعلا ]و

 ره تريعا مانو ريحاهاتاذ لاوطلا نيل اانبع

 ث انلرانجمرتم قاتلا مدالوإبت تاو تحوزت

 لكاسررعو فائلا م نوفقتش و لوالإب نوم 5و لع

 عوزتولاضاا لاقو ىاثلل نؤدونكبرعاو قئالاو

 رس رتل دل ود تناو برحأ اء هو ةامإ فرمان وهو
 نإ نلعال ماسم ادب ناكنا واول رلولانآط ريعلا

 لاق هه ي اذ ىوننا وحل | :وجول الصاايقتلي
 ف را تنا لجرل لات[ دا معاوتلاَو مالت اربع ثا

 ””ر نإ وللا !ءهرهاظف درع ىز|تناوإنءانلا
 فقاكالاقو رئرانز موا سانلا ربا ويلا

 تاللدو|س اثلا 6 زف ارا تبإ ل وعتوح لع محال

 راها نا مميح مدهحباره وة و مص فزإ هاو ثار

 تاياوعقا نال لاقبُم طظوللا خه ع فلْعَرَي

 "لم نوي غب تءائلاو سائلا عاد ىانلاويعاو
 ىانلا ضنا | أو سائلا ناومش + حارا طمللا

 لعللا ارد لصاخح محال ىملا بهو يرلارشنلاو
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 بطن روك وا محو عرق ناز تن لوب زوصخ
 منه داىراطصملا هنيلهأ طرت عوفج طعس صنت
 أ ١ همهوز )>لجرلا قت |ذاامهروص ةروصلا م

 ٠ اه ناك ناد اهلا ىلا اهفارث دارها ط الخ نطو ١

 اليس هد در وصارمخ ب ربجدرلاب دره باج
 تورو و ريكرتس مدع هرحم نالذوأنالذ نوقرعب
 ةرلالج دعوت عبلص اهم ناكاست ناهوراععتا لكن عم
 يسم مب نورد شو لل د نولجد اهي اصإو جوز انا رعملب
 يالا بسح حو روي واعر هلاوس ناجم لاوس
 رعي ١ نه تقي م ياللا فاح ىلاحل ا منركلا

 ,مدرل بات ع لقب م ري دهيم :م هاهج خامل
 "لا زبيردل ا كهل ىلسجلا ضحرضخحلا اذهررط طلعوا
 باج لت لذ نا نإ عرش مع مس ناَذ أنتن

 28نادنا وراطأد ب وزسمل ارث ل لوقد# ميجورلا
 رطس/لضحن يو ريعؤلا نيلا تماقامل لويس محار
 مح اذ ثقب و ريط !ءريئاراخلا كاهل اديس يك يوطاب
 نعت ويلا ناك ناو ريطاب جررشملا اطل فةوعوشلا توبا
 الو نيككوعرل ا هشرصحلا تيثا ىرلا م اىلريغ

 رج
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 هالعاروكرملا 9.ىرلا ىئدإ ب ؟1همل|توبت لاصي عد
 هندؤملل ىبل و طئاحر رف محم هدوارملا مال ميج ور نإ
 رانا جورلاتعداو روكرملا )هل قندمب تزاهيإو
 ىلاعت هابريل ا راكللا جامل اكو نحر يلع اّصدصب و رنم
 )لعامْمرصاناهري رع واهي دار واعرطعو

 ابل لاليل وتشكل ةطعرمس و ججرب ملول نام
 عالما ا رحا زربو ممطملا ةحيرتل ١ هيضتشنأو
 ور | فن رعد نيب ناىلل !ءريي ارانملا كال ضعف لكرب
 معاجروضح هداج رسل |:مغبل كيرماو تيروكرمل
 رايض الواى صلاو نيزيئتملاو لورهلاوابقفلا م
 1 ارهأ باا» صداع نملسملا يرصح ىو

 هالصتر يب عم املا, ميصرق ول ءامباف ماقوروكرملا9وزلا
 ل قتساووئيملا روحا كم يس | رك هس :م جلل مدد مرصحلا

 نيرلسملا مروثزملا سلف انرصم مو مدجور رض ل فلا

 :وكرملات قولا ىف مب نلي ناسأ بحوا >نامأ قبرإ فلحو

 ئئراصلا نمل ل اتاي نإ هدولزملا ,/>ور ىلا بجومدو

 فؤاحلا مناد نأ ميلعسارزهل ناو مسالا ف لاقو
 ليس وهو مييقع مر وكرم | لضوملا ب جوزلا تلحو
 إو تلاقو تيئااحلا نك ربا ناي هجنرإ مهّشلا



 نايا تددو ىئداصلا نم نامنا اهيلعسا بصعن أو

 رائملا احل ع زترعل | ما باه يت ضداملغام مط
 > رض و ١ د عملا نوليلا ننعاب عضد هالعاربلا !
 تاجللا ىف ىفدعي ىبعالتملا بره نيب مولا تحّمو ا
 ايعافب ا ءالع] جدرتملا جاتا حداولا ظ ظ
 نم زول ! جوملا الح بسه ناحللا ايم طقس ارب | ا
 | ”قعيلارسا ئحاريل اراثملا احل رجحو هولاملا تالث ١
 : لولامزل اد هاضماو لكل رن ضد و هسصق و ناهللا اًنهج 1

 >مويصايصو اونيهماتابابعوس اهعع اهح ءهاضنقم ١
 ىّبوم 8 ىدادايناو ريكتلا طي ايفو مسمي ظ ا
 ايدنالك نك فزهلا رحطوساو كيأح نأ - > لع 1

 هيثم ماصار اييخان بع, ىلا طيس او هاهم تال مهلوس ا
 هب هاهنارمل عما دان ايرلع موكحلا فّربع اواهياعل ْ
 ىكارضرراوربل اراثملا 5 اهلل فدع لكذ تجد املع ظ ا
 ضار [هل رق انوه ماو يجر بك رضح رع لا ا
 نانلا ضاقلا بكبو كرابملا موبلا نب ككذو اريضام 1

 مولع ميراحرل و فش ارقالا ةدوصو طع لدا ظ ظ

 مهكر هس همعب طول مدعو اريثس لق طول | دود
 الغ موا كيي بو رات ]ف ناحرْننالْعماوا نال



 اههربتسا مديد وبعلاو فرلاب ل ىقملارلسملا | يسجحرلبو

 ريس) دفن اهاطنإ رياوايعرتس ابك اريتسا ٍضولا دعب
 ظ تال باو انو ريمسو ركوب تال ذ دعب اهئاو

 ا ريح موهر بل روثرملا لولا انه ناوهايطلديدأإو
 ] هد رود لكون جلع رونا وانوجنو مهب بحال
 ظ مسرح .م مرر دلوبزمااذ|اهغدوصو دوو كوكملا

 ١ د رهلاببلهاراوف الب اه يبس

 ' ةلئملا بوحر اص الجاده ل ىاهب قلحتياهو
 / مرور د رتل سوهنا, نرتب تاقلطملاو ىلا مو
 ا ماوبوا هررلا فالطب نملاانيزع مت كورلا نا لك

 ْ , «لوحرل القا نط ناذ ريشطنسُم قالطل | ةدعاماو

 1 وسال اهيا ىلاكت لوقل نحل ! الغم م ىلطلو
 ا ,” افنصوسع نام :منجونتفلط م تاسوملا د اذا
 ١ ال”زارم اول ناو نهوعنش ايو رض نعم نيرو
 1 ١مرلغ صوب ( 1 ىلا رينا نال ةدحلا اييلع تجو اهي



 لوث ود الو ةرحل باجي |ئنالو رهملارارقتسإ
 رلاركما يصر العلا نسب ف هلل قايسو مباصالا ىرب.
 هرب قلمي اناعرحا نارضاَسلا ةيعو كدي

 '  يفع نملا تبجو اذان مرد ا»لوحرلا ده امك
 تادنانالباحوا الناح نول نا اهلاولك الذ ملط

 هماو| تناد ةرج] لل حضوب الا ةيدجودكتب م الما
 ندإ2نعضب نادل جا لاحالط الواو ىلاقت هلوغل

 2 درصك مجرلا اكل هاربو جزل ! ةاربل دارت ةرهلا نص

 قهلباهاطؤم ال اياملى مهيريدع ماا اص لونملزجلا
 دج رك ورطد ىل ١ نرطلو ضي يحلب احالو عضت

 اتقاطاذانررطل !ةررفل او ورد مئالْس ٌىالطل | ىجن

 ١١" هرب تضاحإب تربط تنل ف ف اطد
 ”ليلو صم لا ماحإسبا صلو رمل | تصمت فش[ ىَيذ

 ضخ قلاررط ب كلهو هعبارلاو أ رثل اكل | مضيطا
 ظ را ديما تاوعاش ن قرا وزع

 أ روطالاو نيمد نيب شيلا طلاواربطلاوا ضيملولا

 ' ةداهلاراهيلا هدودرملا اهباّردأب رخت ةدهاّوماو ياكل

 ْ مهساايص الار ودوماملا هّسانل ]و بلافل ا وق لطوإ

 - (سملاثلاو نيباتتولا ث©] 2ىلعر رشا ال اهقدع
 )| المبا



 “الاول ا ورش ] الش فتق يب ىسارلا نسولا صيزتناهي |
 نجد نح اهيا ةمالا اهل اورمتا هن الس نيرفب ديه اهيا

 تقتعر| وريقل طق يشر اهضون مو ةرل وما و مين اجملاو

 وورحأو هب هماورهجر تنهناؤ ةدهلا رمال
 مقل اومسإب تناهن اور ارحل ةرم لهن اهيامدقلا
 ىزيالمل | ةرطا و نيرغد وتقتاهو ادب ىلا يل ٌ,فدحاو .

 اله ]نال دّرقت تولط |دإ سابو ارهصل مدلا
 هجران رولا كذرظا ورمل انناِف تيلط ناو
 ديك ثءا وأو سالترشملاطسو لالهل اب ناس

 ةم 2و ارث تلقتنا اسائ الف تضاخر مالا
 ترسو ضار |مْنالْس مضت له مرلا ىرس ال ىلا

 كبللاو ثلاثلا طق لاوفارث السريه ضد وريججو |

 تربصد ضرمو عامر ورحب لول نيمد عطقنإ
 ب ددنعمم نسدي و | اوقالأن ن ر يوت ضحي ناوى

 نيرو دل فوقن زل ىل لل نيمد عطقت لى اوللاورهشالاب
 "ايلا نما صمرتلا نملجال معل ايفو س ىلل إع

 لو نيس وبرإو نيل وسلا رهظا ىف مسن صرب
 نيبارحا تارول مر_2للطعوريم الابن ددتىت ؛

 ناو اف 211 تلقتنإريهس 90 ماعص سايلا كس
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 كلانا هجرتلا.لاوف طاطا ةرالا غامد. تار ظ

 َ طعومرلا بدر رئونإ نكت ناوارق اولا لقتنتك دفن
 ١ تالكيئملااسولاو| اشلا عبجلا سايلا نسفرطتلا

 ريالا لاو بامان هحيجانهم عجتلالا برقا ياثلا
 ١ عضو لئلا اضفنا يب طرتشجو نيإجنحضب نإ نيإحام
 ١ ةنلصدج. ملا اوم رجل نولي نا اهرحا ناط رول
 | نإروصيت م |اامل ناحل |.ىفنل ات أجالاقحاو | ارهاط

 1و ان عضو ابرص هه | يعقشت للك صرلول | نوكب
 ا ةتيسنود نيدلولا نيبال شلا نادامو ماج اثلا
 ظ ولين نيب ةرملااضقنإ ف قرف الو تايوتايوربنا

 د اة عوفقنتو معلا طاقسإب ىخقنتالواتنو | ايلولا
 ريل ةندباو] نديم دال ةر وص انف تررظ نإ ةخضملا
 باول ادركت هبفخحو !ا هيلا رظتم م.م زاهارب عصاوا
 لما ازباوقلا تلات ريال يرتب ناو
 ١0د تندد لك نيالا
 يفت تأت را ناو عضول اباّيدهد ةوزلا حرخا#
 | راوا 0 لا لعل د« نا اهل
 لاورىلاوبصلاىلوال انرهإ اجو ىو ركنو|

 ا هنالطس رجع طربا عمالان نكن دريت ل نأف ميعرلا
 1 جبع هع يييبمج+

ًُ 



 "لطلاب سمحرللح هيضتقي |. مار ىف نات لاهل
 نيس +برال ىل م تام هويعو] ءلمهلب متهدذ نادإ ماو

 لد حلب مل نملا نه مزيل ال نا ناو ,ةطاهت ودا

مارضدا تفوم بحي ةلملانايجبحر اهالط ايغاط
 هلا 

 تككولو فاثل انهم بر ناله فالطلا تقو موز

 تنأناذ رود تاو ةدهلا ئ تن ناب ادس انا حاب ٌملطلا

 معشو لو ناك يحمد ال1 تف لوؤكو ناحيؤط ناعرل ب

 ,مناحبالا ناد ناو ىلناثلا نك دقت عضوب نعلا

 ويناعبجاىئن امبالا ناو يناثلا كوالا نور
 تامس 2[ نامول اجر طله اهرحاب مطل نان فياتلااع
 صأو ىم2 م نانرع ةارملا ىلع جحإ !داو:صاخ هند

 ْ ىف ناب اهينرع هو اربط ياملط ناب دحاو يدحم

 الهاجو املا ىوانب انى الطل 1 ناكن ا الهإ ريش دلو

 لهاريلا قدمو تائرملا لخادتتئابجهر قالطلا نادنا ٠

 اصور ديف طولا تقو مرعشاوا وذا منالَس يكن اهب

 نبيثرملا ىرحإ ثق ثاد ناو فالطلا ةدعم قنا

 اهيبطر ٌملباح صو [يؤلط ناب ارهالاب ىوح لبو ويلا
 ولاّ اهيطو رباهعراّؤاطوا اهلصاو ارق ا ىف

وحرلا ارش | ناههجو ريا يا ارثالا لوح يب
 راقنإر ل

 2و



 ارطنأ هضن ناىلا حبلا لو عضولاءاعبج تيترعلا
 دنكب هوريطل ترجو ناارل ورب هن و طولا
 نائرولا تناحناو ناهيجوأ مولا يت قالطلا نعالج

 انضود هنت طوا ©ور نع رخو تناداذا اج نيصخشتن م
 يف عبي موكملا تنادوإ مساؤو هد ئوا مينسل ارحؤبس
 طممرحأ ولكن عدتكنو لنحادت الذامجود انيلطم عيش
 | ةيشلاطو قالطل | قبس لح نان م نافرظنت لدا ةحع
 ىرهالا هنحلا تففانسإ تعرف اذان فالطلا دع ثمأ

 عجاراجواحجر فالطل | ناد نا م دعو عجرل ا ©وزللو

 حتمضالو ةيئلابجولا دعو عريش و رنرععطقسم

 فولهلا ميدل اب طولا نس ناو ةدحا يضف للا اهب
 ناهيجو هلع فالحطلا ةدعوا طولا: نوع مروتم

 ذأ ةرعم روش )7ك انهناد ناو ئاثل ااه

 ءولطملا <و ر ١ يخا اذاواقحا وريح ناكاقداس ريم

 ناكولوري مس 1و1 ارق الاب اهي دعت ضقن !ادبع باعوا
 رى . 12 اوزال | عرش ىب اعنا جوا اهطل اع

 اكفني | ايهجر قال طل | ناد نإ نإ نوردعملا
 هيجل مل ىِبل و اولا تضقنأ أنبأب تفاقم ناو

 | عمور ضو اناا

 ولو



 1 ناهي بسخ ١ يطو وععلا نظولع تعم ظنولو
 ] ةئل | عادت جك تقوي موفالطلا هرم نعاهإبإ

 | نماءعت اد دؤعل | تق د:ماهرحأ ناهجدد | نال مرش

 ظ اهياصأ ناوظن |ىّولط م قلهملا عجارولو طولا تذو
 ظ لكريم اهيبصب 1 نا و ةرملا فانيسإ موبإل و عهرا | نحب
 ْ . وضول المايا | قاطع الباحه تءاداذأ انه ىلع
 ْ تعنصو ناو أ هصي وأ امياصإ عضولاب ةيعل) تضقنا

 ١ منا اًوْأ واهياصإ نا ةدىل ا نايتس | بهو |لط
 اياد دربح ماه ل ونحدملا عباج ولو © 2 يصب
 لو نمل فانيتسا هيلا حلاخوا اولطءاهباصاو
 - كفارتلا دعيميؤاثل شلال وهّشالا ةئلا هيقداوبو
 ظ عرششو را ةجرا جرحا قحؤ اهي مو جوزلا ةأوجب

 ظ ,, قرفالو مايأرسحو ناررش م )قو داهيلابلب مايا
 ٍ : / 7 . ٠

 ١ 0 نس/لوخ رملا و نضرتعو ارق تأ تاود نيب اميوهو

 تمصو ٌرَله العروش | كنرأ تبسح لاله |لوأ ٍعتوملا

 يف 2ورلا تادنإو ىماىلر هثملا مممإبا هرم اهيبلا
 | بنتك رزوند مرثهل | ندد قابل | نادو لالهرش لالخ

/ 

ْ 
 ا ا قطن) نان ندا الاله امةركاوعبعتو نم/لوحرملاونعو

ْ 
1 

 1 ؟.ورْلأ تائول وورثملا زهد م لها كةرجب سا قرأ



 ١ ع! تقتنا رهجر ساه ناذ قالطلاةرعق ةارملاد ري >>
 ْ  00لئشياو فالحطلا ةدع نلجاانيا, ك6 ناو أد ىلا ف

  501نائالماحادمعيتوتملا نكي مل15) اذه ةائولا ةدعزا
 نوب نإ طقشإو هماقبر لل عضوب  اةرهف الداح تن
 فولد هر عاق ءانركداجال اوحإ و | ارهاظ سمرا
 ارك دل اح زءارماو تاء [دإ :كؤنيال يدل |يصن اهل

 قبب ل يرل ا < وسملا يف كمل انك عضول ابل رش الاب 0
 ىلا بحر حلاو بهزملار هات ظعرلول امج 2هايشناو
 ة افول نع انامارصتن دلول | حلي نيشالا قابلا
 . دعرلرأ ا قابلا نيتيصملا لولسملا ال ورطل عضوم
 ١ نإببلا )نق تابو هيّتارم| ىرحا ناطر وريظؤ تا

  0اتريعإ امد ةرحاوب لحد ذه نإن نان نيمنلاو ا .
 تماوز :ماهواجماخد رد ناد ناو ةاذولا ةرخ ظ

 دتع|اهجر قالطلا نادو ارفالا تاو »«موارشولم
 :لعاو هركتمانباب فولهلا ناد نأد'ةاذولا ودع

 ارا ثان خو ةاذولا ةرم .منيلجالا ذم ابامعم
  1ةافولا ركو فالطلا ذو مازفالابسجو اهيارقإ م

 رص الئ عطنا ببال ا اهل و ةاذولا تقدم |

 مرهلاَنعو مالطو] نوم نمش حرم ا ادور نت نأ

 اهيا



1 

 3 5520222327 “ ؛ ”_” جلا 32تتالا17 2 ا

 مهواو انت ةهامولا سع دشن م نين عبرإ صدرت اهيا

 رحل لعاجبرغت لح ضف )عض ماح مىدَقلا ىفتقم
 نكلاصيرل ادد تحنوأو ضعي ماعرحا ناهحورم

 "رمل كو اخرا "مع ىفف يسحب ناهدومفملا نانو

 ريابح نطلع رس [لام عاب | دا يد ف الملل لعاب ناهيجو
 ايلا ليام روكزملا الذل اص ناهرس| نام

 هضول اباؤاطم لاخلا يع نإوعرمأ يجر ممل قفتا

 ضخم .م دعنا ىلعو اطملاواهجورابهعاف ونملاو

 اذالويصو | نعود قئاكاو كلام عراو ظالم اد

 تابولاةارملاب اوفلتخاو نائياور دعا نعو ضمه
 مات الامل ونح وبا لاقفإل قيوطيو ىدواعجوراهنع ٠
 مكلاءلامو مجرائياهوإ رلب ْق تءاد نإ لا جاك لع

 اهكراح حلا اضل ماقال ابطا تاوه تفاح نادعاو

 ري ”:امر ىرح| يرعار 8ارلا بريلا ف ماكاو ا بيوس
 ابلاءاولث,ئ ىثيجبال رم ضم و.اوزالاز ل

 اسس مس

 3 اد 0 نس سيحل

 م بهريهعجحا دمحم سس جب هموم ص مججتج ساب جروس وج يمس م مح يصح توب 7-7



 نم مهمل بلط مجوزلل دب, 4 ىو مس نيعسشي يحأو
 هقفتلاررعنل يشل اهل ناطترركت نأ5 اربإ2وزلا لام
 ناقاو رولا يفاكلاو للاهل اقيؤتانلا ىل متلو
 مبا ىدلا عرلتت ل و رلحد كوثر عدو مباع ١ يرحاّس م ماج

 ةلما ع ورشا ةجيراوررطل ةسسؤلا ىو نيس جبرا
 ا انف وقنكا مصئ اوغانخاو ؟ادرالل رك مةافولا
 ' هياغ ولقناو ورد نسزإ يرلاوه مرا يت ققاشلا
 معرملا ف ثكآو كلاب با و نوم نظل[ طع ب لغو
 >1 كالهل اره اط بسجل ربح عطقنب نأ نيب قوما

 كلهم ريل اذ ببسج) عرباح طقس يرل وهرحا لاقو
 بلان ويف بلرع نوكدوا| نيؤصل نيب دوهفملاو

 جتنا نراك ماس |ذااءل موث فوجب و موث لسيف
 نيبليئح وزي الد تبع م وهو محي مو اح

 * وما لاق ريمرلتم شلعبال ناهز يلع أبو | توم

 اههفاوغلتخاو هريح لى مو باغ وهدوغنملا
 بصموبلا وود تِحوُْرْن رقد لوالا اهجدز مرمول
 نأ لوالل فو دىحلا لطب قؤيح ونال اقم

 فانثلا مدخن )ثم ارد لهدا هيبطو ىناتلا ناد

 0 روصو



 ط نئناتلا اه لخد ناكام كافو كوال] ىلا دزنو

 ك.والمإا |ِّضدص] ىرلا قادصلا وق هريلع بوو متهور
 اهبا ىرحأ ميادر لككابريعو 3 رالل يرماويالحرب لناو

 نالطب اىعيعا نالوق تاك | نعو لاح اعن كوزلل

 ك”اجاح لوال واب نالطم رع ل3 قالا
 خد ناو لدالل يوقائلا هيلخدب م نارج) لاقو
 هنأ ا فارصلا مك :راهجاسا قييرايلل لوالاأوب

 بكل | فارصلا دحاو ٍتانلا ؟ا+لعامكرت نيبو
 , .,تسامإذا دلولاما ةدحؤ اوغلتخاو مساّيفرصإ

42 1 
 و.

 ”ضيحت الئاءرع عسح وب !لاهئانقتعاو اهدي
 ارجو اك او لكلمة زابيع تاموا اني اون
 ايضا نأَتياور رع نهو نيلاىل ىةححاو هضيح
 .عورصح ىلا مرسال او رطل اهزاتحإو شيد

 مدس املا دس لذ ] نا لعا وفن | و ةأقولا ةمسع انوا
 نعوناتنس غيصلاةناهزلا ف اوملَخ] ورشا

 ا تك ناس ىلع و نيس هبرا ناتباور للام

 يرشأ ناتبادر رج] نكو نييس وبا هتانلا لاقو

 اوففلتخاو رغ| بهرك ىرعابو دانا! هع

 نينحوب١لاقذ خضمو ا مدع تعضو |ذإ سلا ف
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 ماوضمالو لكلب ايد عئضقننال يشب و رررطلا بد حاو

 - للصف ىرهوم زباورلا يقدح لآت لكمو 38
 2. كّربوعو كافن : 0 هاوولا ةدحُو بحاد دارهم

 يجئلاو نمل نع ؟حو 4 اهنا ىل وعباد هنينزلا
 لاق نالوقيم اكل نونبملا ةدعلا يفد تالا
 فكرحاوو عمي 1 لّوووهو دارحالا/ ينعي م دفلاِْ

 ٠ هارحاالسومو ىقنالالاقو رهها نع نيئياورلا ا

 (| عو رج] نك رت ل تباورلا ىو لكامل 001006

 كفيسح اوبإ لان انيها ا هيام. م © زك نأ نبانلل ظ ْ ظ

 ظ اقلط هولا هلرمعاو ككأم لاو نوصل ورح ال ا 1

 مهييحوأ بهرك ايما نيبهرملا» نالت وه قحاتللو ١

 نآكأم ىنع اوس دارح ال هريدصلاو هرئبكلاو تلا ل
 نريضصلا لعدارحا ال ؤنح وب |لاقو دغاد ققاكاو ,

 »يول | !نهع تبجو ملسص تي تناهاذا ريصرلاو

 > ارح خلاب هع رج ال وسحوت ١ لاقومئالثل | دنع
 لاّمح رث وتبملا ْ اوفلتخإ و لضم ةدمولا لص

 - يضانل اءنكأء لاهو ,ققتلاو ىكسل اهل غينح وبا
 1 مباور ناتياور دحا ىكو قفنلا نودئك ل ااه

 نوكت ن)الا ,قفن الو اول ئكس لل ِشاثلاو |ملومْك

 هللاح ١



 فالله وع عرفّيبو ىلا نيئياورلارعما © دالءاح

 ابباع ع لوحرلا لق ملطم_ووسابامروأزلا
 .لوحدلا دجبايجورانولط ىلا ةايملاوةدعلا
 |يوجار ْى ةرعلا ب تعض ضوجب ىييقلطو الط
 ايلعؤباب نإ لوحرلالت|فلطماهباضمإلش
 درع نال | يع بحوم اجو راىؤلط ل مإ هيماثلا
 دارتع ال, | يلدتا يل طرج تك ةرعدص ةمااهنر وصو

 قرلدوؤلوا عدرت زهر ه__ئمشاثلا ةافولاةبعلا_

 ةرىلإئ اهعوزت ئ طاح ومو اهلاخول انكو اهجوزت
 اهقروصورلع اهئ وسال جوز م دسم همجارلا
 لْولوَملاَ د جوزلاوساو اهيطوربا عجوز لعتعدإةلمإ

 ينس ”ةيكاوف هل ليي ع
 5 .روص امو ططصلم ا دوزل العامل نحل

 ل رتحيد اس ةارملا ساد (داام فو 0

طلا وا ةأف ولا ة»حعواةيرعو اهلاحنداهلاو أ
 قال

 هيضئنْس الهو اههوز رنرملاو | وضلاو | ناىللاوإ
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 0 وص انوا نيئسلاوا رولا وا انضالاتو ريل عضوب ا
 "الهلا انهؤواهبارفاوا رمال هضو:منيلجالا ظ

 ١ تنانناث بحعا مرلعسا تاوضر ريال ير
 ٠ لوف سائنلا م أهيعإذ و هوباههره تْضْونإرو

 متقتلا ياللا نال نيلطم ماهنرع ىتدحب زو
 نكت / ناو مهلغريم ليتم تنادكرلا ليل عصر عربا

 7 اه2ر ارح ونسملا لومش اجور معو ودو الباح

  ةلاهو ةافولا ةسعياعٍ رن ةدم.م يقالعلا نالن 0
 لباحلا ةارلا لوس قلطم تناهناوارسعو من | 1

 منبايلا داانباب ان اظل طفالمل | نالذ .مّولطملا |
 ظ هق وبسم ْسابَوإ ىلوا ةدهاو ٌملطب نالئأ ور 1

 . ثالللإابوا ثالنلا قالطلا د دىل ل كت ىحادوا ىثدأب
 "اّيارصوعاظب بئتنلملا ىولطلا لصحئمتقم ثالإا
 ظ انك وكلا لصعلا ةروملا كرم دهاشل | نوكرل | ىلطل ع
 كثالثلا اوثال اننعلا ىضتتل | رم أهي رع كضَفْفَ
 كضرلا ص ّملطم ناد ناو يعول |نيعلا لاكن لع انولحي

 كوعزل | بكيف (لهل ١ ن عل ّقاطم ل وقم (هيندو اهل ةدعالم
 1 رم وعلو 22ج
 نلهلانهو ليم نذل ىدلا جور ٠٠م ادع ٌءاَضّمَن | لع

 ال



 وعبد غشت ناد ناو طايح بلس لعالا نولبال
' 2 

 رجا كارل م طم عزم ونه باها هرب .معرضحمل
 تالئاهور ماهحاوب مسن اهل رى ف الهلارسرعلا
 وهو ربع,كل | ةبيولا ازد ةّشدم نع ببال |القلا
 تاب نأ داعم ىلا اضقنال ٌملَمَح دم هوارلب

 تضقنا ريعرشتلا اهب دع نإ ترداو ل وفسر رسال مدتكت
 رجل اهي مامي هئالئل ار شالا هالعا جرشملا قالطلا م
 ؟زرالل [ةنالا اهنا د هسيأ اهبز بكد | ابا ضخ
 كثككت ىلع وكرملا قل طملا|ّضدصو ربعنلا طاركلاب
 ىلع رئي نيكصلاو اهالو2 نذاءا يلع ني ماللج

 لعورق ضر بد رىلل بسن نأد ناذ ةدعلا بس
 اةفدع سر يلا هايج ال منال هرقل طل نالكرسنف
 معطى عضول | نيح )ار يلع مس للمتشملا بلح ببسجرس
 وشو لؤمو ماحقرجاو نوناصو تبرو ءلعو ماداو
 ميصمب مرد ةئكو ميكر مراولواطو هأطغش و

 .ريضارت وافقت ايسحايعرث اوبر اركو ارك كأن
 رالف اهل نذاو ىكد لك ةدرقلا و ةالك انف او لكن لع

 لكان ىوحرلاو مس زنحالا رزكن ريع تاشنالاو
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 ١" رطالبوا ارفالانةدحلا ببسي نه ناد 2

 يف لوي هجن هرم مدقتاج بكم كد |:

 الاملاء كاشم سوما
 ظ 11 لك :لعنالد اهيلوو ره قفا اجح كيب ايلف

 قافالوضارتق دج روثزملا|عيلول ندا و ميلعأي 3
 هيلدلاول ىهس املعو تادصلا هس لعامل اخ ضار
 0 مهنصوأطو هاطغ شراو عوسشو عيب م فالطلا ىب

 راثالموا ارغاللبا ءوعاهياضتنا نيحزكا لا ةدع ىفنو
 بي رييعرم مراولو لزؤيم ينحا وارملل عض ون وأ

 بمهُر لع يح فيتو لاوسلا ب نها لا نكت

 مةقرججا روعسا يعد ءالدلا ةنالا'مككذ ىرب م
 هياوزلا ىؤن .م رع ةرع صرت ريرفس هقازلا لئآرب
 هد قلهتياهوا ربت الد ما > ؤعاساو
 ها نيس بحار وهو ماكهالا ورب
 ٍ لاقدر[ لا قلانوا بيول !.درل ام داع لكلا لومصه
 لات نا جالو بيلا دولاب 5

 0 ط0

 ناوارينس ل[تبجو تركع مم ةياراج تاهولزو مدام



 اساس ل تلح م مارهاو | فاهتع|و| موصب تبرح
 تاه نلسإ م تدنراولو بيرنا هو ماها يو

 ارارهظالا و متهور ىوْشاولو ارب )لاعب صوار

 «ورم ةارقشملا هبرامجل تناد ناد لهل مدد اوس ا عسي

 جيبلااضما راتحاو طهاحو أهل اج لاءوهو سدو |

 نيلوملا مظان مولا لاز اذ اذ لام يت ارتّتح | الو

 هما نعُسارفلا لادذ ائلاو اريبسالا بوهو

 واواربتس يجوب ديلا توما فاثعالاب ةيلوتم او

 ادنههعت امو ||ىهنعا م ةرلونملالعاربتس الام تضع
 2” وج كو صم فيجب الو عمال لع ربت اليم و
 انوه اذا نال سلااذ د ارب ات خوط وملامبراىلل

 هل ناجحة دلوتم قتعا ذا رثأ © العدو اهيكي وزن

 تاهو منرلوئم ئتعاولو اوربت ئءلتما مدن نإ

 تاو دىئاريتم 0[ ايلعا ربت | الف جور مقرا بع

يمر اينع حار( دبر_هللو دهاو ورفس ارفالا
 ضيم, 

 ةرهاو مضيحر دعب ]ب ضيحلا ميلعب قت الو ةدحل اال

 "| مئالثثو | دحاو تس اتش سال تادو لاح

 انس الا ا ١

 ثار ضو !ناماربتسا: رباه هورتداوتسوإ 07
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 | رثل ابارك ناو ىا زك باح هو يبل اما كل
 ةجوزم تءاكاذا زن لالا يتارعتسا طرا مدقت دقق ٠
 الئ عيبلااضماراضاو اهل اجي هادا ماعوضو ةيتنو | .

 نلسا  نضاىج ميس وج هم | ىرتشس| نا و اوبس )إس بوعز نيلوقل | لماذ ىرحلا لاز |ذاو لاملا ين اربتسا
  موهاو وا مالسا نيح ماهو |ريتس | ام ضيحلا لاس دن
 مالت لات اوأاو مو الزنا فيععول اظن ميبسملا يالا تاع انفسالازب[# موج لكذل !ربنس الل قالا قلا ةعالا دو
 لاقثريل ا نع تارتعاولو اهل م نوعا تصحرلام ملا

 اه اويثسإ مز ثراو | ىبسو| ميعجو | عيدب هما كلم نم نإولع
 َ نبق الم ترا ناو رُغم ضيك الباحه تادن|

 ل الياَقنُ,صعوا ةاررا:مةما عانولو : دوجأ وارهصل

 2 ىص]لاقو ثالثلا ءعاهبربتسي حاده طول نأي
 22 همرأ نجنوا اريك الذ ضّسلالْاليأَمت اذا غنمح
 '  جربلكو ةريوصلا نيب اريتسالا ئ فال و اربتسالا
 لاافورعاو ةماثلاو عنيجولا نع بِئلاو راملاو

 لباّيِطو ني مل نتا طوي نم تءاد نال



 راع مابطو ناحا لما طويل نمم تنادنا واربتسالا
 ةماركمووركملا ارش بحب التو ٠١ لاتوارتسإ ٠

 مينا رعاببطو ىق ناد ناو اربتس طالق هس كرام
 نطلو يرونلاو ىلا لاقو هاو قدك او لكأوو
 ىر:كلوع به اج عيابلا لءاربتسال به بريس تاو
 بكرتك ا نود عبار وك بارت ناةعكاتو
 اهجوزي نإ داران نإ لهرل ناهولو ل ض

 تااليفايقتعا |ذز انكواهيربتج حرك ما بيطو دقو
 لاقو عاد قتاكاو لكا. دعا هيج وزنك )| هيزتني

 نوال نعاعيربتسمن | ليف عجوزتب نا دوج مسكون

 أقتعاوإلاهارمشسا ىل | زم | رزتب نإ دبع روع و رجإو

 - | ص |ىل ا ملجم هنهو ريالا ف قص اضل لاقزبق

 لا عاج لا هضد تداو نما ىزتش | نان ديل | وم

 |'داو اهالي اهجّرتب وا قتدب نا ازوخلادمرتلن ا

 دنع اربدسال | اربع مو ربوع تقنعو| نلو م| قئنعإ

 هدا لاقو مضيح وهو ورفد رجاو قتاشلاو كلك

 صاوىل |نررعن سا ددجلائز ارث مثال درو

 مايا عطعو ريما ةجيرأ درع | ىل وملاادوع تام وز

 ةك ل دو | دو رت | نك لك: ىوربو



 امدح رلوب تنإ ورعب أهاريتسا مص | د ذا

 نم زمس اذهو قداشل | نع قي طنا 5 يطول | نيح م
 قلب وكت لا ةةدم همه و قبفح شارف مم نانا ميح

 نم طولا ناسا يطوأ هنا هيلع عب نفح شارعم لولا

 ضينوأ قرم اهل ىةحالؤلا ةددنو نملا لقوم عوزلا
 نعأوجَو ماللا دبع نبأ مركد ١ قموهو باععالا ضعت

 ةاراملارملخيب الا بام رالدلا تالا لع عفش
 ”اةبلا: يريكلا هفَرص ناذ فدوه هيابلا لاقنزح
 نك عيطوب عئابلارقج مو منْ ناو عئابلل رلو مإ فو
 ةنقتع نا عيبلا دود لاق ول مريمزشي م لفي
 كتموب ورش مول لجبال مايزنشمل فيل ملربكا

 يي وئسم ىئعإ ول هبال اوباما :ع هبش

 قش بسغملا لع اريتم| الو جذر ةدعر | ؟اعى فو
 00 ديل اثاؤن داع درلا همعتضقنإ

 وجو يصل اناعاضتنا بع تاهد)١نّقتعاولو
 ثا انلاربتسالا اهمزل لذ دهن تامولك ارييصعالا|

 نكل ضرما عاربتس | الاداعيجوز ري ودل ون:ى ل | ديس تام
 ناواؤلطول ازلو 2دزرلا توص دهب قرح ةدع كتقن
 هيلا تاد نإ ما ةيعترتعإ الواةدزلا تا

 ع - + ا ل < ل17 . رع
 » ل هليل 4 3 ديم 0 - :



 بهي اوك ءاربتسا الر رعظ ل ذأ ةدع تلجا اهو
 اربد 2 اتامناو هداج اربتسال ااهوثرل اهدحبو]
 ةارلا تلاق هىبارلا تاهو ةماوا ةركد تكن هم
 اهديبسم هنتمت نإ برايل لهو نيميالب تف رص تنصح
 ايطو تعداولو ن0 ريت اموورك وااصرن] ناد |
 ادلفو يصلا لعزلجم مطولا لصاركاناداليتساو
 و | بال مهلك رعاوثاطا لاتولو داو نكن نإ
 لكم 7-50 !نوداعتوا 3 لهءالكربرلا ف

 2 اع
 ١معؤبرا رو منالذ هوعرملا هيراىلل ويجاسإ مب تالذ

 لم ءاهءضرع لكد لوبا هاربتسا ماو للا راّربو|
 د ناد ناويعزلا هبحولا ىلع عل ااريتسالا اهي

  اهروضخكب لكد و لوم ب ركريد مث وأ هركريدرجل
 ةوصلا ةرودد يكرثلا فرض | رك ل ند ضن
 نالئاهالوم نذاب مالذاويلع تديشا هيضاشلإ
 رثويوردارملا نالذاه الوض لككمىن تعال اذبإ
 رمهتنلو | لبا رضع لكةدجد تاريتس| ىلا ميح
 ائاريعتلا جولا لعايعوشس اربتس |ريملا عضودو ازماد



| : 
 9 ْ ا

 ١ طنيريلاخرإلرلا نالذاهالوم قحيت تراص الوائع 

 تاللفأه عشر ارق اءرضالم تراص هنمااثلا ةدوصلا ٍ
 ا :١

 هما يعول اربتمالا»حرلا ةيدرب ههاباهإ فاو ظ
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 هضاح ©ورؤلزملا الدامون نأكل وخد - ظ
 صور وضوب و | كال هل ادرجو | لمح ةدحاو ا

 الؤعيرق  |
 ةداوملا:يبلاجركذ يضتفمب تراصو اذك ا
 1 امه عاتمسالا و اهيطو مل لهو ر وكرل | اه>وق قح ا
 | اابجئلاةداضدرلكللددعاقداشو >2 ”0
 ١ ريئات ءاضرل ىاكحا لي مقل كّيباهم عاضرلا ا
 | قولالوطتلا راوحؤ ”مرطل توتو عاملا مروي ْ

 2 هللا ؟تاهما يلع تمرح لا هن لو ريهلص طبوح
 اضرلا :مةتاوحاو عسضرا يلاللا متاهباو لاق
  هعاضرلا م تامرحلا نايعالب لع ئي ىلا ةدرساركرف
 ىرْمْلاَى اريثات ءل شا دعل زف عاضرل ١٠م تخل

 2 ديرعم ا !صوبلا نااهيعرا يصر هئيئاع تورو 1
 " ديوفسئىور و'هحالولا مموعام عاضرلا مكلف م
 | ١ لوسرينلت لاو اعلا صرع نع بيلا نا 1

 يؤ ةضرعا اذ وزع كعرتبا يي لكذعرسا ٠

0 

 رجا لج ا نينو



 0 عاصرلا .مح| هجن كعامل لاقف 1
 فكورأم مرملا توبثاغ ليدو بشلا'م مرحأم عاضصرلا

 هودكذ مكربلعردا اصيل لعاومدق نار وهرذو نا

 ول انامحأب ديعس يب ؛م احر لأَوُد ساط داإىسو

 قم لوثر دنا عقلا[ وش فانا ثلا

 ديلا جوبا تعصإ ىلا يلح اكن لولا 1
 ارك لو ٌلباو نيركت نب دىس يب م تاو لسو

 الاراضى ال وقى عمد ل د2 كريلعرما مص
 مناط | نع اجو ىكءانلا يورو ىاضرلاوه

 ري وهو زدارعلاب ملسو يلع لس يلا تيار لاق
 يدا نجوي اهل سوغتم مص تم ردم | هذ |بخلا لح

 هده )ولافف نهم كقفرلع 4 ازا

 تاصحُل | مرطل لحال مركآ ائاو ريمض 0
 ءاضول |نادرا و مب تيم مرهلل نأ لع لرد عاضصرل نامي
 قبو تلي مهمل هطرشو عضرم ريل

 ليله مجدي د بها

 0 9 ال ةتيلا أو دل

 سا ١



 شد م ىكو | مرح ماهل يهدر درت :دااضنكو|أهرؤ] : 2 ظ

 ناو ىغنإ جام طلخوا ه عدل ا)عازكذزيخو 1

 نوط نإ طرتشيو مظ للي لع مرجلحل ا برو بلع ظ ظ ١

 تالا دحاؤ زنا و: تامىنج بو تادف 1
 م تانصلا,يلخل ابدارملا يعصلاو ىنهرلا هميد ١

 ىلا ةطيفلل ي شايسرهظش اخذوا دا تول 0
 ةدمجو ورجل تما اثلا بولهفالاو بلاغ ض ١

 نهواو .٠ دوور يجول ١ ١

 وا ممم صون ايلحا فرظدو | نيللا نقحولو 0 ١
 ١ رطالاو موج م موجاص وو ذم ف تام اعبص 1

 ةدوماءى بص وااحب )ورك نمحلااخود ناو : ١

 امد موق ل جمس د ع
 جضتراولو ن الحضن | يف 5 لا لاق
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ج قمن ولابءاضعالا مره طئشأجوابطوب
 ! نه

 2 لعيرهأ اوم دجنرجو او ريح مكحول داهطات
 "ولو ,نوص لعهداخن طؤتشيال نبللا بنانلا جملا

 1 اطفاواانبجراص و هالعإ دإ داعب او | مضوجر يهب



 اتاي نما م نينخ كم ا لكو كداللررط ١ تانرلهالا ٠

 الو ناوج مه هعبج لاصس ا لس عصر اول و رشعلاو
 هعالعتاىصر سم طرمو نيلوحللا دج انضرلا و
  ناللل ووصل الع صمس ا هحضر مزه ركام كحولو
 ملا معالق فنا برا لياصس ىرولزملا
 وعاتخأو بسلا «مرموكلا» ءاضرلا مرعوع ذا ذعردا

 ةرحاو ةدنعو كلامو حنصوب ١ لاقخ مهلا ددعلا

 "ورش اظرحا نع تاعضر ىنع تاكا لاقو

 اصلا ىلا نإ لح اوضغتا و ةحضرو ثالثو نم
 لع راز ايد اوملَمْحاَو ناتئس لل وطلا و اصحإد | تذيب
 لاو ئضد ونيل وجالا تقي عيمح هنا لاذ نيلولل
 دعاو هناك او لكان لاقو نيد ثالئ لفكر
 ًافدناب موك نا لكان ىحساو حْوَف نالورلل دمالا
 نلاذيوهو موعريكل | عاضر دواد لاقورتلا لا.
 رهرحلا كاضرلا ناهئياعنعوذحو اهيفلامامل

 رج لا لصحياىا لاق مان رجا الط ةوطومواعوا
 الا نا لع اومن او حلل منيل التان ةاوإ نيلب
 . ايقمتاورهرج رو ني لال طرمص عضرأم نبل لرد اذ



 ل #.--ع

 ينل اوزان مس ون هيب سلا سيجا عبس «_ 2

 ! رنافرعا نحبادد قال ارمرجب روجولا و طوعسل اع
 2 نيلاب نفح نا لع اوُمْمْتأ و ىرتلا معاشنرالا طم

 نام نعربب اور ضو د ١كلره رد لوْ ال ادرك ل
 2 رماعطيروّساواكإن طلخاذ!نبللا ف اوملتخاو
 >> ابولذمواردرحاىل اع نيللا نا> نا مسحوب الاخ
 /  نالوسل اج نع ررخالك مادطلاب طوال اهل والت
 طواخلا نبللار هي ىكاد لااتو الذ !بولذم و! !بلاع
 ٠ نالاككيرتسا اي نبللا طلع نان ىكيتج لاما
 ماعصار يع ررهررم م «راعو| اودو| عمري
 قادير اود تاو تاي وايععلدل از
 جاو اكتم نبل نحاوسس تع نخل ةيفسإ و بارثلاو ماىطلاب سوئنلا نيللانرعولا
 كياصرول لا فالحل اع عرفتو ىؤنا
 1 زعطرم عضنرإو ىبل تلا ودل ظاذا فقوالا

 ا اثدي / نونللس لع لرب ئعللا ناويكلابانلمو

 |“ 2201 نادول عنعاضرلا لع ةبترملا داثالا مش
 *© اودالحر نانا رمال قنطلا» جولحلا مل راحو ص ارك
 - قااويطلا ندول فالي هماوعققنا نا ناو
 عولبلا بودر را | وهو روازلا دارأ وأو روكال سا
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 الج الحر نإ لاقحال رك ملأهتخاو تنحل مان لحل
 مل حبر ضتم م ىن ادا لععب روسأم ىِممت مشانلا
 ةفسأتفاو لتفلاب ةرومولع حاد | ركاذل نا وهو
 مص رضاهل [د| ةعضرملا كك دل د ثرالا :م مح
 | دانا بعاضر | الخ بك اها وس ةحضرم دجوب ولو
 ايلكاا بلع بجوو أوحامر ىشن] هبال هيض
 مع طقس ور ل وْ و ةريجصل ارم ىضد 2 ىلإ
 ةدِيأ و لوهرلا لم اطرالا ناد نا ةريبكلا
 ١تاد) لاق لوسل ارا يب نقلملا نبا لاق
 تشو هدالولا موم| نلتمياويادحاو الث مومالا
 موماو هاهنل |ممرخف الا هيد تخئالو لس وريلع رها لص جاوز | موعاو'موماللسادحإ عيجاهيم

 تبليواضرلاو لكصم غطسوس هو ءاضرلا
 عجرأ تاعئوا نايلماو جرو نيلجر ةداهتب

 همرحو | عاضراىهن نإ قلطملا حارس _لسالو ظ

 طويل لب نيزتأالا درع ةعثسو | هوحارإ عاضر
 ل ودوم ل ومب نك و طورعلاركدو لصفتلا
 املادة راع زم نإ كب الو هلع نو هتشرحل



 ”وتقوركذ بجيب رارقالا ف انلو عاضدالاوا
 لصف نإ ىماولز و هوجإانللا ل وصوازكو
 راكاواح نهادسم فوملإ نبللا لوصو كرهنو

 هكرحو رصمو ىذت ماقتلا» تياَش د داردزاو
 1 انوبلاهنا رلعدحد تايم دار هزاو عون ماح

 1 اهنا يلمطلا مور قكبالو الط لهنا
 ١ يرلازخلاد هعضوملاب قلعتب عاضرل ارمي و
 2 رم وعلا مرطل شو عيضرلا و نبللا ل يزل

 0 ريكو ركعرمإ لص لَو ئعن ان ةخح
 0 | دا مهاربا هنل و تانان
 0 للملا لازطا متاع: ماوأو | رص اه ملص
 لولا ده رصاح ن رعد صصص ايلا عاصرل | ماع

 ] رجخ عما ,قحر يوؤملا ندرل | ىح عشلا لإ بوسشم
 روصرع لمُض صو فطن صكلا كومّهملا مبوأنك
 م !|يساهرلو ماضرال قلطملاراوهتسا ةروص ًايزم
 ضال بالل بلا وز زاغطلا عاصرال ملطملاريع
 لكلد عجم اهم نب ادا ىعول او |رْس أ رلو
 7 )دا امةروصو ةراجال اهئ اهركت قس
 ١ مالكا تدشا ءاضرالات د عضو تعزتنا

 0 اهيا ظ



 مرهاىلا مورهل عو نالذ عاضرإ تعيبتاهإ

 ريعم خيرات مانكواذل, وهو ىيزتلا عاصرلا دمإ مسد

 زجل, ريحا ملك د تابشل | ابعز يع أ عرد نرحا
 دلاو نالذا يحوز روضحو تالم اونلو عب كلذو

 دلاو نالذاهيس ك[ لم كذب هاضرو روثنملا زهطلا

 ةودوادعرتس الوتق روكرملا هعاضرإب عريتملا عبضإلا
 تدهش مى بك و عاضرل بر ارمالا ةدوصو

  ىرتلا عاضر الانام تفضل

 هنسسو معرتلا طيبارلاباهلاتسإ :مروكرلازهطلا
 كتلصو تاروثرلا تاوضرل !ناو نيلوطل نود

 اهرل و. ملكذو يرشلا لوصولاى.مموهلا

 اضل مرح لا ءلسج بعرس اىيعع اعانقير | نال
 : محل. انها اذاام نوصو ةروبد لئكرصكاج

 الدو نالد؟ور طالث نوثرعب ن وبس رص خ اج

 ناللذ عم نو دول و ميعزتس تع مرعم غال
 ىجيقولا عءاضمر لص ال5.م وضد را روكذملا انام

 هس نبللا لصوو ارك تو ْ نيلوملا نود



 : هكرك هتاردزاو هعرك ر مرصعو ي م ىوح |

 نبحمرودزملا عضرملانأو كلذ لص ْي ةداىل عض
 هيعرز| عامل | لع ررص ل[و ناوادوبل تاذ كأذ
 هوص| | ناو ىلا جولالع لم ىن هربتعلا

 ١ نيأويبس ثوريئئهو لذ نولجب عاضرلا م هما هنود 1

 لومعقب ' ةرويواعرت لاوس لاوسزانحو لاوس ظ

 - التل ماهل ىلادلارعركلا نا ل[ّيحبكو
 مج او رروضر| نب تجوزت هحضرلا“تناح ناو
 --١0 نولي هلاق كد دود ناشو كي ذ اهم زك

 فحال داو الأب سفف >9كق1 4 ناد ناوأعهلب قزهو
 رس الذ اهيانحد نلت (ناو نهب الو اى
 لكل ارعجريلعاول بحاول اذاهي لحد دك ناهناو

 اهل بجو مَيِد> و عاضرل امرق | ناو سه طو مؤلم
 ناو لوحرا انماعو لوهرلال ةرهملا فصندرراع

 - يرهاخل )اا ارت ناو قضالد اهيدد ىف تونا
 نابرح يطب ماني ووركد مرقم ارضا ليد للا
 نبدا ن ذالك 'ىلل هنعامولب اولا دفع
 ظ ردع ضخما ف نيلا ريع اةتورضحملا ادع

 : ل



 نماللو جفارل | م دهب ريلع ب هينو نيبجورلا :مركشملا ىلا
 اىلل درع رادعالا هدب ماقتو رْصَمل و لك

 ةاضنر وبر | ملح لوقبو نكذب فيعمل فلن
 2 ضد اجروص

 ىلا 00 فوانم لل مانيلا '6 نأ د ميد

 بكي ام روصو دوك مود

 ) مع 21 رشا مل ع لال : ج زيرعلا
 امعبجرئ طاب وما ركام نالدانريس دنع ريهبتلا

 نب يملا ن اءوبح:مرمط|ءرط_ىلار ضخما و عم

 ةودملا عض راسو وصو ريط اب سبيلا ىجؤر|

 0 ئلخل نابرجو ,مطاب عيرتملا كلل طعرنطإب
 نووحو را إتر يلع صوتمتملا محى ريطاب © عرتملا
 نيو ان + روم ريطانو يطأ, ريلع صوضنملا و قلل
 نهم هنو يعربلا توئيل | مبرل هوتح لد رو رص

 ل لداعلا مسيل أب ىترملاونئلا ىنرتلا قبب
 ير يعل فونفلاا هلع تقول

 معوا نال !اعونس 20 دابح مى ار كاد
 ضو وكرملا عاصم عاس فرزلا | موب كىوكلا مسن

 ثيبر وكرم | نيبجوزرلا نيب فدل او ريم 2 ومما



  لخت او ارياسا رانس اذ ىيرثلا قدرفتلا كلور
 2عرر تاو لاوس لل ليال باجاواويصموأيدأه
 سئبزتاابواو مبجوم ل طلدو لككب مكولللا مسقل
 0 دوجول عوبلا فيرفتلا ريد نير وكمل الفد نالذ
 0 توكرل امال ناو لكرل يضتقل ا يكوشل !عوسلا
 2 ايفئاودع اح عاطرلا مروثرملا نالفممإ فداص
 قل عانول يضع نإ هروثزللا هالل نذاو
 1 د الزأ م تاكن او اون الوحدم تنادنإ
 فارتعإ ى_هسأ تلت ننعأضب] تبثو بكين
 ] رشركودو داما ايل ناو تيروهزملا شالمو نالذ

 0 اقفتا ناذررلل ضرقد نا داروبتب نحاسي ضنأو

 0 ىزعشللا موفئدرؤعاةفتب ل ناو 21
 مدد اجرلىل ا سقس ١ مم معيد لخارج اكد

 هنالد ناد يدم ادوصبل داعب جك حري ! نإو
 ١هيلوحرلا مرىل ةد ب جاهيلع بكر هروكرلا
 ههعتاو مي )عه زكرك و عولخلو مباصالاو
 مرض نالت عم هىضرملا هداهيب عاضرلا تشبو ١ ١ جيش ءاصرلا وهام رك لاذ ئب قلحتت
 اىاوابمضنرلا عاضر الك عتنذاضا ابحر و اع | ويأ

0 



 كون |يصو ى|روعلا لاق هرجإ بط و |: :لبقب

 تكثو |داأم ةدوصو يعصر | لوفبالو نالكئم عضتر|
 بهزلادحإ رهام ل دنع موحلا عارلاب ىوعيل

 فالئل ا زيرعلا| ىلج ارضه مج جموب م

 رحل عيرطم عرإو نالكوا هنالك ميم وز دنالد

 دحى ردي نيبب فوْلاو فروعملا م الاصح صد

 زدالد وزن هروضخحرضا هلل بالم نا ميل اراثلا

 هل اكتعدايل اك ١١هرزعواهروضخ عرضاهلا

 نضر عاضرلا:ماهوحا نا تلعُمت اهنلا دقع

 رش ةحضر ارك و ارك يبل وطل نود هل يكصوفو اى

 بيق سائلا تالتجار ردراع تاوصرإ ارم نيوبو

 لود ملاذ يف تع دملا يضاقلا ىارو لكذ

 اكول مالو ادرس متم ربع ادن ل اهلعرممزإو

 لاسوأ| ماوس تلاسو ادهن عاصرل ا مذيل «ضنقب

 .مدالقؤلا باهاذ مكمل ماض لكد نكري طل عرد مهب

 ميعدا ايف كلذ ىوس هل اكو مهدد هحم جرضاىلي

 فا تركرم ءاضرلا ممتع د! اموا ءاضرلا م
 لكل :,مءاىدا مع هنحب هل نار وكرملا قرلا كنملاركو

 رانملارك اهلل نذائمييبلا رادع /نذؤ/لاسو

 للا



 ظ تاقنلا ئشل | مرصحاذ و | ةرضحاف كل ئريلا
 ا مدالفو رباط تاكهبقملا تايمالا تالا
 هيلاراتملاركاحا ريع ند ( داس نقاد نهد دعّلع

 هبسو ساو هنهيرر درع ىرلا تالد نب تالد نا
 هلأ نال بع زئالحب عنو ريعوخ يدك ع

 يراد 0 !قلاه لو.

 ا ٍّ ل بلا اسد نعر وضح
 ب وب نلا مرح ةداردزاد
 للد تيتو دوم بنا كا د نيح جرإكرإا عضوا
 هيل الذ دهد يعرشل | ت وللا ريل اراشملا مكمل دنع
 ؛اضّىلاداعنإ يرش ]باس لاسو| هروكرملا هال
 2 ىىيغصو زيالثو تالف ضير م نع تبث,
 رمي ركوولمرلا ركح بتم قلا ىنملا تاغنعلا
 5 اهكأ عض لحلو نزع ىعرتلا هسيلا مب كماق |يسح
 ىلا ل بالا باهاذ هزوكرأ | منالد نيبو مئلب
 يورك ذ به ع مادهأ 2

 تير وكأرملا زال و ناللد نيبب هاجم ؛
 اههيخد لف ثاكن انوضالااعرع للا

 بص وأ



 ها اكناو مدئن ١ دهلا الع بهواو ائلاوهس اهل

 ىوعزأ | ىنمتث ناو هجرش مدت احن اهزنحرب 1
 نب ناو هعاقي|ناداريو هامل ناودرن اهيا ٍ

 هتوممل ١ نه لاوس لع عش 9 اهب نيجوزلا نيب
 قول ةيضتغملا طائل ااتمإ_ىلا انهي قاب امينا

 بف و هامل دقعد حب رو اخنلا دواذا ملا
 ةلدتبأبو تاقفثلاب اهصارملو ىوداو

 تان درل | ةقفن بوحو قام ال ماهل

 اولاورلاىن موقف ب لنكلا اما .يساو باكا

 منا دارا نل نيمو نيلوح نه دالوإ نعضرب

 فتولان نعت وس و نيت ر لدولوملا لكو ةعاضرلا

 - :ررلاقهفن ب صو لغ ضد أئار حور اوه دولوكاو

 أهلا نسا لاح ايل بك قفل | نأ كويل ةةالولا لاح

 بكالاهي | مومم عوساليل سائل اب عاتقس ا اعع
 سهاوت اًولرقن الإ 55 نأن للقب هل راهب

 الن اول دخن ه”نإ ىف د1 كك د ؟ناينإ] تكلم امو

 ليج قى اعاو داحإ|دا لوعب انلاَتباورجون

 كفر رمج لس لعد طصؤبلا لوو مذا مؤلم كنا هاصم ل اقماو لس |تندبرالا مابعؤتل اذا

 تر



 بوجو و لبو لوفن مم كسسارب| لات ثيح

 ىلع نوماّود لاحرل |!ىل اوي لوو تاجورلا قت
 مالا موقفنا اكو ضح لع ممجب مالضفاي ءاضلا
 0 هيلعررقمو نقسم هفساوز قفنيل ىلاش لُوُدَو
 2 امهانااءالامنرنا فلكي التم | هانا ام قفنيلك مرر
 نمو ريع قصي ا قرر ملعر دف جد لا صسوالا

  نعئويئملا منواوب له ىوران هَسسلا
 ف”ااقف مورا ىحابرسال وسر تلف ل اقرسا

 |دااهومكت ناو تحط أذ ١ يؤطن نإ هدو روعردأ لص
 2 عد رلعرسا عصييبلا نار باح ىورو تيسنلآ
 | نم فضا نأ ءانلا ف رهأ اوملا كأكو سائلا بطخ
 فر ككخ نمل ردا رلك نمصورف ناطق ساو ره ملمإب
 22 معنا يصر هربرهوت |ىوروفووهملاهنهتوضو
 كد أي لامع مجردعسا اصوبلاو | الجر نا

 يرن ع] ايو كرلو لع فن !بلاقذ رحا يدع
 رفا يمعلافدكاها افؤفنا ل اقخره]
 - وزلا انه اهاهاكات دازملاو منع تال اقن
 ناكورب ره ايا نإ يريقمل | دبهسون | ىورا هليل

 د)



 ةعقمن|لوقب كلو لوقي ترم اذه ىور 5

 ,اغر ىلا و| ىف عىمن] لوقت كحور ولعت: «مالع

 :عبرلا يصر هئداع تورو ىجوأ لعقمن] لوقب

 رعد | طيصيبلارلا تاح نيفَس نإ ةاهإ ده نإ

 مدع جر يوسي | نا مهالوسراب تالاقئإسو ظ

 العارس متم متدخحأ امال عىل وو ئيطعباليتاو

 هيلعررلا حص_لافف شرك: :ي عام لعب الو

 لاف ثروعلاب كرل وو كيبليام ىرخ و

 ا: تقال هب يوسي هيناْلا "مْوَرَل
 3 ترث الملولا َيَميرلَع مرقم مجوزلا هقفث نإ

 رجا قطر هجارلا دل ولا عَن عا يقمن مدد
 َّ |ينشبم ع ره نا ةارمل نإ هسماىلا ماعلا مع دلولا

 يمل لسو معرس | يصل نال ايدام دمال جال

 اىلدلا فتش نإ ةارملل نإ كس دأسلا 2. مرطلا يلع

 هنمانلا هموجىيل ةاركاتوصن ا مبازلا
 نيؤسا,إ نإ تلان اهيل رباح مالا ديك ان نإ

 همها لت الا رل دي نازوع نأ هكحسانإ | لهر

 هنم مرشد ويغاجر نئيبسارى] نإ تلاق اهبل

 تب



 نازح افلا عشاعلا هان ظ

 بياع رو نيمس يبا لعد ف ميلع سا جويل ْ

 مشالو ءامصل | نإ لاق 19 *
 < ناكنيفساب| نإ لقت رن طرت ىيلو اش انهن
 يب | نازح نارها / 0*ةيرعتجب ان

 هلجايلوه +ئأو ديل ااهلاي ني ملعرها لص
 نضام 0 هوعلعنحإ منارشعرماثلا

 منكن اورام م نضا /ناورثع ةئأ الا امد
 جالالصفي ممم ملح مهأ ل صوبلا نإ وح سجواع
 هفسإم ؤحر نجع .م نأدو هنها [ذا ماوشنع

 نا رولا طعم دال هش اهب ارش ع رسم انا مسن
 ليام تلان اهب ا ىور باسم خخ نم تاد
 دل قفل تيت نا ةارلا نارشعر مس دال

 رادع رع جو ١ ناسواهرلو طعاهفأهب أ ىون ام

 قفل لعبجا و |هتفافَن تناند فرضنا ماهجسلو
 للاح نالئخإب ناك جوزلا قفنو يساعد ملا

 م ديم سوما لكم راسعالاة ليلا ىودرلا
 دم طسؤبم ا العو نمرعملالعو ماهللا.م :متادم

 ١ ؛روهدس وشنو جرد ميام دمار رق و ىضدحو
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 . لاردو

 سس سوس وس مج سسسساس ير رو اسس 9
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 يمثدلبلا!تّهىلاغ ىلا ىنملل يترظنلاو هر د كلو

 ءاذأ بلا ةسلجو ما دال ماهطلا عم اهم بيو بجاولا

 ومحال سرعت ا ماهل مرابو موز بسمعولارمظانرزإ

 5291م نظش اهو ند خف فاىلو مويا ٌشارمو
 7 م )م اوو نهرلاو طشملاو
 رراهلاب بك قفتلا و ةماوا وع ابهشض مد اولا
 17مم بيلا هتك )هاون اوضلتعاول قحدش كلا نور
 دراما قفنلا لش فهو تدل هولعو هرزل !لوق
 يفاهن عهراهباضتن | لبق تاع ةدممفئاهلسولو

 نائزصغلا لوإ ى ةارملا لل ىلا يحن به

 معو عبحرب ل مياض ةنا مق تلاع ان لمن وس إس

 أ

: 97 



 طفش وثلاو_ ل -مصحق #!لوالاو عجب
 5 هدب ومش رد ذارعيشب جورلا تنم جدوطلو مفشفنلا

 ١ باغت ثءفولو قفتلا اهل ىالاهعيوهواهيماحَو

 توها ادا و يس اقلاىل مالكة درب قح امه لس
 مففنلا و ةذ يحمر | ةرئدملاو ةؤشاْ وه زدذاريج
 0 ]داو لص فيطتنلا دوم الات نوم اوبأسو

 2 راما ةارملانا نيلوملا تاذ قفملاب جوزلارعا
 تيا رص »ياني و قفل | نولادو ضرتو ريصت نا نيب

 ا

  لعرتر رمل بلكلا لع وبورلا ةررؤو وسلا بلظت نإ
 ١ ٠ تقيم قفتلا راعالا». نوشل إبر الاولاملا

 2 ولا ةعرلاوللو نلاولإ لعرلولل قعتل اع و مران
 -  داقحالورلولاد تاريللو دادجالا و:نلاولاو
 0 ينولوركا ناس الا ىوتنيل و دالوالادو
 ا دارج 2 اهحالاسو ِبينعلاَو هزلاعو ثداولاو

 2 قف ءابو رسولا بيرعلا لعب د ديحبلا
 ١١ نعم بولا قعد طْعَشو سرلا يف عابباميبرقلا
 0 توداؤلا لعاصوسفش بي ربا لفرص د تاررلا
 طاَقْلا ضي نإ ظلم مزلا نب انيد ريضم الوكعلا

 دا



 لمؤصو عاساوإ هبعل ضل 0

 لقخو| انمز ارقف اون ولي نإ تيول اولا م دق

 ا ردح ا سعا لمقفا نام نأ تاع
 وكب نإ د الو التم بخ مو بحنأه
 ظ نانا ضايع مخول اني
 ههقت بيحو ىو موهعت بع أ يفلان كك ا اوناك
 يفد عالق نإ د قت تءاملل اع بو متهور
 هحممإ تنام ناو حلا ممفد ريع زاد 9 ب 200

 ىلع يدر رلولاو َقيِقروااهيلعْرفمنو رهومج

 وح معضد جنارهاظلاو لاملا تيب ورهوز رك
 امرا تاهيجوا ينضم ١ مات بيلا قف ملت
 رطل مبرد خد راب ادعولي

 0 جفن يا موو 3

 لاقح ن نسجولا لا هرتتحو| علا هررقم ه

 بيب نعول لاعرتتعرهاو لكابو ْعْييَحوب
 كا قاريقفلل عل ا لعو ترسوملا قهر ىلا لع

 تم



 ١" بتيقفنلا نيب ةطسوتم قف ةريمفلل سوما لعو

 . فرو يفاهلاو تالانخلا لقا غسول فلا طلعو

 ايد داهتجال عرشلاب ةردقم هقفاثلا لاقد
 3 5 دردوللا لكم نحو عوزلا لاح ةرييدم
 ةاصرعملا لوغو تشم و هير طم ت16

 4 لآ |

 امسح ل داجرإلا فحاتحإ اذا”موزلا
 ” "ىلا كانحان او دحاو مداح طا هزلبا] ه2او
 | اتساتحا |داريعروهيملا ىلكأم ل امم
 قفنؤاوعلتخاو لكذ هما رئاثو نيمداخلا لا

 لاتفيا عوزت |ذا املس جاجا ةركصلا

 ى اقم انلل واهل غفنال دحاو لاهو عيه ون |

 ”ةلاد هي 0 وزب 0 رو

 . ف ددللو ريع امل عضنال للأم لاو جاو فاو
 ١ قلكووفنل ابر اعالا بوولا رص ١
 - خيحون|لاقاما جملا جورلل تدب له
 بشكتل انبق هرب عفرت نك وسلا اهل تشبال
 يضلااهل تديونرو اميصاتلاو لكام لاقو
 ١ يعم اذان نك لاو ىمككو خفنلا نعراعالب

 | .ناعر

 -. ةؤسا” نق 1 1 بيج - - : -

 اد ل ذه 1 :٠ ا 5 00 ,

 كا 4 غو 4 .

 ؛ « هيض



 هيلع قفنلار قت مي تجوز لع ىفني او نأعنأ
 /ااطقس قلص ونال ات نارلاهه م طقشمإ

 رول, لك دسص ع فض لعناتختو اكمل بوي
 مول لسلك, ؟فيعاو نانلاو كلام لااقوامحالش صاير
 رسل منيع نانا صم ججورلا قفن طقشال هليا وز رمل
 اسال نبكتل ا هانم اهات اند يلع ويضرب
 اوفلتخا وامل قفنالممرسانل | نإ ىلغاوعمتاو

 فيلا راج ويب نع نر تراس اذا ةايلاف

 ثيلطا | مبوسملاو حسد طقسال قتانإو

 لاق اهريع حا فام اهراول عاضرلا قاملثم وحب
 ةمععا نو رب وصرت :موإ م وطشم أم ناو نإ عيصوب|

 .نولب نإ طوشب ايري جضرتسف نإ بالا ناملثنلا

 نا نعو اهل شاص ناسوم ل دنع قأضر لبس

 معرب م دحو ناو لاح ]وب حا مال ااهرحأ

 هثورجأب مالتلول | اطعا فعدب جك داف عاضرلا
 اوهفتإو ريعرسا صر عبع» ب |لوفد ْفائلاو

 ؤ راجت )هوابللا اهرإو هضوم نإ ةارملا لغ بح ئاراع

 ظ وب | لاقابللا برش ده اهرلو قاصرا مح ماس

 ف

 2 . منسم ةنيسسبلاا كر / 1غ نت ن1 لاا دك رقم ةسيتم مة بلا



 2 اهوفعرحو ذا راجي المجاو قجاكلاو مشع
 0 الكتسا ميجور تما دأءربخع كلادكلاقو

 | ضلوا راباوزعوإ تر عضدالالش توكلنا ٠
 د !لاّقذ بصقتو | ضرفد اير وم قشد لع ريك له

 7”  هلاؤلل رماح رم مو جد ىدرد لعرب عيبح

 . لاقو قضرل اب ميلا تسيب مو علا نبإ يس عك هىلاو

 ناو ب 3! ع وفملا عك ىسانلا فاقد بلصلا

 بسلا يدو.عىرحتب او اهس ناو نب 212 ءواللع
 ' و | ضود ثاييملا اىرطب ىرج نيصخخ# اه ره لاقو
 نيبوبال 0ىرح حلق فن همرل تيلي م تيصخت
 نندعحاو مياور يرشو موهلاو موع2 وأو

 ريو ضدرطل ا دحأ ما أاماح ثراث ا نه ئ ام

 ١] عبم | نداو ريعوف 2.8[نباد ماهر الق ود

 " ررايهاوغلتخاو ناتباور رحإ نهف مح كنب

 ثائنإور لكان نعم يزل يح| ل اقع هزلبال
 نإ ىرح >رضاكاو عْبحب) بهزك ارحإ

0 



 ثادملا هرقشن مرل ىسلا عيطتس ال ازيخص منعا
 هفرهؤو ارسم ذلولا اذ اميداوهلنءار قب
 اههيولب |زإ ملخلا غش طعس عييهوب | لأقل

 كلكم لاو تِجوزت (د | ال | دراما ٌقفن طغش
 ةزل|اهي )خب ىح ,مدرايلل فن بجوا هال كلدل
 ,ىال اتواهيعاىمهفهن طعص قدا !لائو
 هل قد( اذا لب ناو رسا نعل ولا عمد طغسال
 مع ةساضيو نءالا ذل اداو نك ا

 نع نائامل ام لاس 0)ىل | ىزع رمُمععتد تواع
 انهلط م 2دزلا اهيل حدو برا تهوؤتولو دوعن
 ايّمففندوكن رداو يد اكلاو ؤنهوب افاق
 عّمحأولو لاصم دوك اخلال انو ب الا
 كارلو رصحو مأ ةريكصل ١ نون ناإلم رو
 نادو| ننإ ناو تددوإ ساو تب تناد نإ
 هؤيرح ونا لاا فنا نولن ادم كِلدو مار

 امالئإ يطرمللد ما 8رطصلل عفملارهاو
 تندلاو نس الانبا |وأف تال تنيل | لكركو
 كيلا رود تملا لع نقلا ويح نالاقم



0# 

 يقئابلاد مالولع عير نوب تنبلاد مله

 00 كتييلان و ني يعبأ د تالاج دوو

 ينالوا باصلاىبادعؤملا كال انو مزبس

 ل مرها ناد ناز ىلا ين ابونس ا ذا اوسألا

 7 لصف دجاولا لع ةننلاناريقفض الع ادجإو

  ا>ماايككنابحا مكي هدب موعبال ناويهرث م
 فوم ابو لإ” قيرط طخ جامل عواب عنيه | لافح
 00 تاهل و هدابحارتع عركم ا عيل او

 دا'اجبو 5-0 لعادل مربح ناري كل رهاو

 ىيننا قيطم ال اءاهل يع م هنو ةهذرجأ مكلا

 | ذا ىلوالك لباس روكأملا تالا اع عرش و
 نال راد عاوجا وم ءفنلا ف ناو تفنعلا

 مطل ما'لسم ل19وزلا ملعساب نهاتسو

 ”ةلةارملال وهل وغلا طي يناشد عشا
 | مالا كانط دعرسالا

 يرو وفنلا ب فرملاو صاط ملوقد ةداهلا ف

 يدصد نطلا هريثم ىلاغلا ة>احلا نأ ثومرل|

 راحل الماف فوبرل نيد تاييعمس نو ال4 ودزلا



 نأ عم ءا.طفسال نيلاو ردها اذ ضراحب مل جولوإ

 نطل | .مىهضأ نييلاو رهاذل ا :مدافنللانظلا

 اه معجا وز 1؟قافتا ب ةموطملا ةداهلا:مدافتملا
 تاوبو| وفم يافلتحا ول هن ميارلا مطل انما عم

 تمرر وه ه_ْزاكلا قتانلا نان اط دعب
 تاور نال مو بهنريدعجاو مويلعسالصوبلا
 رم هنيجو رقم هع ادد نهلزجي لو عشقت
 مقرص ٍولحأم نود ىبو وم نيّيَقْعَن طعس
 مائرما تاولصابيبال جريج ماعوهإب مءاصتخي

 جدانسو لت نالكذ مروع نإ لا ماجاك بل
 ابيبالإ رتزيماى انهواّمإنما دام وولي رابح

 نيل رك اك( اوم «,موطع سلو رهأ تارلسم
 ”اوقل|اضنإ لانو عاود ىف مالسلاريع
 هويحوح وباناويهللم اهم يأ
 الهر روب ءاهرحا عفن زن هوب [دردويال

 زهاول وألا ديو اهويالام ومد مرهت نازمحا
 ىراض للملا ن اهنا اىؤلب ىوش نازمحاىلو

 فت”اقحاورظن انه» ف اهرد يواّس هنعواملإ
 روسنا راو ىضد مونحا انا” وزلا تلأت ْ ويصل



 اي
 6 يول

 . اهيرحإ انإ لاقو | بهرملا لع مزلب م مداخل قفنو)
 0 529ئلكد ل ىبلف مداخل نوم قف عطنا

 0 ياتو ب ورض سوس الحلا اايقد
 رعاك شاوي صتقيام نو هول او تبا ىنلو

 ولورا عولين صورها عولطب ميلاطملا اهل د أود
 لج دوت ماراهيلا اننإ ني ترش م عجب كفن تضف
 نبدا بقت موو عدعلا عض ونيبلاو توملا
 ظ ا قالطب رنهوز ناباولوريبلع
 بقل اوئاسلا بف وا نهو خفنلا تطقسريفنل نعالذ
 انيقفْم اكو 91خلا بلصب ةمدقم ]دال مفتلا نا
 عضم :حارشو موش موب تبجورمظاذاذ )رول ]مذ
 ولد ؛طانلا رم ]نفتو مهبل اهيلحتركآو تعداول
 يفعطقشال و اهيلع وجر لن ازد[ جنطلع فنا
 '  ةحاؤو كطنغس عضولا م جوزلا تامولو نامزلا
 2.وزأ١تارباول مطاعم ماهل[ هيصد هىبحولا
 مولب منع لما ىكعو نكد ماقتعاوا تح عملا م
 | كيك الص )ماو هالإ كرتو تامولو ايف
 0 داس نِض ْنِم ور دعقئن اول و قلاب ىلا ميل اطعم

 4 هائلا ظ



 الياحو | الماح تاو اوس قفنا ام دزتج 1 اهنلا
 |اههففن تطقس نبايلا ططاخل تذولو
 ضر زجضرف ةر وص اهيسروصولع لمت وهو
 رسهل «نالد صرف وإ نالُم هأنحرب مضل لع رو

 تبنبانلإ ِاَنلاوا ىلوالإ ىحاولا ْملطملا ريفلطل

 اقراص ر هاظ لجرلع رم لمملا هالك تالئلاوإ

 مهاعط نع هروكزملا ”قلطملا ريث ا ؟!اتسكلا لان لع
 2و ماج برجا و نوباصو تئرو ِكلّمو ماداو

 يدم مهد زد نوع يق ريصأل دبال اهو ميِعرس مزاولو
 ارتواةقنا اهحاروضو نيجلا ارإ و اك دائم

 تاهت ذاو لكذ لع هررهلاو ةالك اواو لكدذع
 موجلاو مص دحالا زكي ديه ف اه لو ضارمالا

 ىو وروص 2 رودو ابعرت ان رإ ريع لك ويظن

 الفا | نالم هاصرب ريش لع جرم نصرت ٌرممع
 ماهرفعورزمعوب اهي فرع قل ارشاد رّتهوز
 ريرصو عراب !١قؤب ماب ميهوزأ | مادحإ نإو
 هولا عورزلا 0 للذلع

 توياصو تير ٍءاعو ماداو ماوط نعيق الع
 اىولع اممم اناد نإ سنو لؤنمو ماج قرح و



 ازكو ارآ عيد انو صم مجد ةرغؤ ميعس مراولد
 اوصايعرت ايرون حان رّوعو ريدك تما دأم

 عمقلاو هالك ايرقا و لا: لهليصا رن و ريلعأةفتا
 رزخز ئه نامدالاو ضارقالا نامل نداو لآ: اع
 0 اهلنا رجع لذ رين عوجرلاوهنضذسكالا
 | 2 ضرد نع عراج جوكلا با ناو ؟رويو
 ٠ ةلوصؤتتم ضاوي نكياهيلءامعماو معلا
 ١ "ةلفءاطرب رش لع رو ضر دولا ىعس صرف
 ا دلولوا وصلا لورل وا واربدصل | نالخ ميكصل هلول
 0 ربا جدل | هاقولابهرلا و هرانلا تاير أو
 20 بلا نكرجاولايقنل |ًولابل ا نالكريلصل هرل وأو

 ويضوريبإ.مولطم ما رك و اريشص ناد ناف نمرلا
 ةتمرلا و زباضح ى وه يرلا لوقيف اهيءاصعو
 0 هيلة الر دكرلاررغملا نلاو :مولطملا خال
 ظ تبزو فو مادو ماخط نع عروت ملا وصلا
 ظ | د يعاد ثوتاسو

 ةهتمرلاو ا راو مادامازلو انك“
 ازكواك رمل وإ تانضاحل تاذصب -وصتس نروكزلا

 موسم
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 هلش| لبي نإ ىلا اريهص لولا مأ داعد] ٌحكلورأت ءم ريس

 *رفلاورنغلا غصحر كرما ل صورو ملا نصتنن نإ ىلا وز
 ةرعرك هر رد ناو مداها .ىرمب اماوهو بشأادع

 دولا ىتنا اه حلوب مريعصلا قحُيت روجاومي
  هالعاروأزلا كلدرلو نلاوواةنأو تلا دو دللا

 ولكاد بحواو ايعوش اريرقترياءيص ]رت و لاذع
 هامشية هنوكرإ | هلو دلولو ركل ضورمملا
 ترة هالغا هموكزملا ةضالل ندو ايعرغ اما
 ريطُس عوجراا و مص ده ألن دهن دع قامت

 ضاواب عن الوش رص كو كبف ايعرشأ نهار يك لكذ
 فضلا __: داكن او لكدلءةالملاو هردقلاب

 مدادتمال | ىي نذالا توكيض نمزلا رجاىل ول امل

 همالوإ ببال لخرا | ضروف ةدوص هل ضوولل
 ءوص].ىنب دجال لعا ره نك وا دملوا

 هلظواروك 1 نل اول تالذس ناللذ نم تالق

 رح اىلاو] نوما نضرلار يملا رسا ىلاروكرل

 رعاولو| نالد تند زيؤلو ول اول وأ بكل نك
 ريتا و مقفو نعاج عوزدوا لوصا.م

 رلاولاريلا ؟اتاملاتونحمواالشا موكل و] تن امزو



 و لّومْو اج رخو نوباصو ترو ِءاَمَو
 كانو ضع موجز ةرهغ وا بعرس رصربال امد ريكرت
 اءاهزش امن كلذ ) بجواوابعرشاضوم اذكرآدك
 ظل آر رع ناهد9 15( نعارتقالا و ل نذاو ادعرش
 ةالك ا. رق او ايعخانذا يلع كءريطتن عوحيلاورم
 . ”ةوزللوفنلا تا نآو ةدعو ل كآلع هدرملاو
 فاصاو مدهنأاج شالاهيسةدالو الز رقعلا ف يلا

 تعاوادم و اهلل نانو سرقتلا ب هبهوزلا لاا دالوؤلا

 7؟ب,] ناهنال ام جوزلاد | ين | ةدوصو قبس (ىخ
 ترمزاو زبالن ىنعرأت مود هد ومس )ار صح هد

 طروا سرنا وع كورن اه جود انااخ نا |يلع
 نالح عدد ارل ورش ارد مءامرل وس اوامهياص اداه

 2 هيضلاباعوايعزداسرنا م مييضد !دافاوإ

 0 ايئاويا)يإ او مههاهدنع كب ْإو مكعلا
 ا ٌْ ظ ايمن اج فتن اهيبع باع نيح.ماهباواهيل ازصوم

 0 تيوكرلارصاهدالوا فعو وار وترملا ضاهر وراعو
 - اناووعالإ ماداو ماعط مق يلا نوجاتيام

 ا

0 ” 

 أ ا

 7 و. -

 2 مداو اعط نم هنايملا ةلاولاوا دلل وادوآتلا
 مر ل



 م 2-2 سس - تضل ا 0 وو ب سس بسس

 أه 2و[ لعو | روكرم | اهدل د واههسشبلع قانا قرققسم

 امفاهفنتا ورنا ا١ ويجناو نيروكزل | اهدالضإ لعو

 : 2 د امه درع عوحرلا هيسرؤرملااهداوولعو

 :الرب ىوسوتعاهيإ | هعوجرو مرزوس يه ربانأ دمع

 اهدا الا جف هد نك دبا يضداع تريهتاو مصئشالو

 هتوصلاهدهو ©روو هالعا عيرتملا هجولا لعرب

 مانا ٌيْيركاحّص رم 0 ابا '

 7 راضحؤد م اب عاطقاو تلاد ملام
 رهو نااد ىوعارل ١ ماتا ننرلا امال“ ليس صرف

 ا م بل اراخسلا تالقو تا

 ا مكدل او ماضحيت و فيربلا
0 

 ا واصو مم أو الشو

 روع راي
 داجو مدر اه رحاو اول مرورا يسال م

 اذلو ازا هان يحسون ل ملام مئاشسممل
 اوما نإ !ىاراوأ ةئائاؤناو نأ اًسالتا ٌربولاب
 يبا ضرهو نينا ازداد نا نميفضدوا ميرإ

 "سالو ىصلاو اا



 ظ ةيليفد ارك ميم داو ازكرصاخرسننلوهاما نك اذك
 و يم هرهاشا اطفا لص خرا حتدو هلظردلا
 ناىلدلا كنا وخ.م يح لكس رب بم دحاوزمل كيرشلا
 كيرلاو رع هرج درخ مدع ا د ا مارحو

 م الت هو لا قيل نايح ناكرأاوإ
 1 فىرلا ىمالإ ىةحتن ىكماحو لاجإ زد مرم
 ظ |. فالللل) تامل ورانا عم عر
 و 1 17 ' تملاوا تا اواوثحلا ارمالأ نم رالتع دسم دسنو
 سلا ريس هاك از بارش درلا كك

 ذك دلك 0 زنكماحو انكمشلكو 2
 5 0 3 انك كفر روكا 1

 ظ له را اىللو ظ

 0 1 ءاطخ زب دلال 00
 ؤ تايعملاوربك أيبلاْنِق هرورشحلاو م. نينرالم
 ا 0 ناوب د نم ايحرشاطلالا
 و مل جوا وايعرتا ويح اضرت

 ] ظ

 دامب + نذاوابعرش

 و



 كلا بةجاحلا فس نإ عرتلا فيرطلا»عاطفإو

 ل يلام تقرب صرورفص يف
 ملا تالا ْ هالعأ ميل راغملا ير وص

 لصفنلا اعيكرل ومما هيل لاي
 2 م ترضي نإ مل نذاد العا جررتلا

 ْ العار د أد ل

 هالعا ننولا اصقللا وح لع له لا سم مرو
 ل عاركللميائكلا 5 00
 اخف رصتنا و ريازل نع برص اوألفالا فرص
 رع قرع لكس هعأذ مايه ىرملا ؟انكبأ لكذ نع

 يجغو دواقمو مولطحو © ورسو سوبل و لردو
 قرم للعساد موفد الو ريم دبالاو يكد ربعو
 درع تلد نإ دهب لكد و ايعرش اىععانذ] مبالإ
 ولا هرورض نإ )ع اريلار اكملا كاهل اديس

 ضرملاررؤلاادهنادلكذؤئنىلا ميعاد
 صضريباءف| وها سوما و ٌترهالا| تسرد 1

 نسل اب موب إل اح ناو ريفههل ضوزلازنل
 يق أولا داوض ةقالا طابنحالا ومللذ



 - نول لصملاو دحلا لوصحو مائيالا بناح تاعامو

 ها مل تصرف نمل كما وطل 'مضوزوملا ناو كد
 رابعاوريعرتلا طبارشلا ةافيتسارشونو لت للتملا
 ىلا يل ارامل صولارصهوأ عرش هدامتعا يام
 ' رعاوريلاراكل ا زبوعلا كمل جلا ميلا راكي ريوحلا ل
 0 انض) مال علا سا ما دا هل كارما جاهل دنع
 ظ ١ىهسرماو هالعإ تر ورمل مأَس 2! كاوماذك

 ممل نايوأ مب درت اىحاهلجحو هدب تقاهررحاو

  نيبوزنلا لورهلا ةدالا طوطخب لوهثملا عيبملاو
 ناويدب نلذلا ريل اراملازيرول الهلل سل .ماككذل
 0 وع

 نكد جبر و ككالمالا نع جرا ذوازلوا:

 ص 00 تاعاظالا بر
 ليتاو لكذ ديب ريس » اضعها يي ربلار انما
 بسام هَيَوْلا هسكن )كررأ اراكملاا”يحس

 هبرل تبث ٠ءتاوسو ننالادضرلا ممولعارلا

 هاذ اريل ارانملا يصولاو ءالعا رشم لهل دج

 2 بطوُكتاتلا ارهاهلل بشيو ادل وارك هخرأ تي
 - هظحي نطل ثنا نضول | اذا جوتمو هطنت

0 

 كالا سر ل يسوم مصل ل يومسمم



 . ج أىلل ىار نات ىلا دوههتهريلع ةاهشالاب نيبو

 ١ىلل ىلخاعرذخد هنعتش ضول ا ادعي تكي نإ
 دحاو م صرح هوصان مسح طباض كك و نام

 وكرلاريعصلا ميديلا نالمل ىرل ا تالعأ دهس ضم

 اًطحو و نيرعلا ملل ر هود فيلا ةرتلإ يف
 هنذ اح وا هالئدرم| ماو[ سبا ما مثرحوأ| مالك منرلاو

 بيارت)كتايع_ 5١ تانضا ىلا مضوبعو | هالذ

 يت ض] 1 هباوشو ماىط مسرب ماضطل فاكس
 كرات ممسك وصور بابا ضرفو اذكر طك
 لاهيو انتا نيو فيصلاو ءانشل اذصئل اذلو انك

 ايعرشائككاضرم ازك ه فلس ام بدوملا ترجاو
 هسباو نم ْن ذأ و ايعوسابا كي! لاق لذ بحاوو
 لولو روكزملا ةنضاحل ا لكذ رصف ملام هش
 يرون و ابهوش اذذا يونلا قيوطس ميلع :ةرضنلر شلك

 دراما :مريصاح ل ىيل متبل ضرف وروص
 نصر | نال ًانريس ضم ىعوالو ميب| تاكا ؛مالو

 فيا | عرشلا ريك وهف ىرل ا يىصلا بلا تالعل
 رضك هببص رح ةارعا ملا راثملا الل مل ماق| بلا



 نسكبو نئطع| ذا اغا ميقسو ءاج ذا «عطنو هيبرنو

 ”اوهرنو خول ارسختو ظن بادي عش | اذإ باو
 . مانإذا ميطغتو ريع وتو مطل و تيل ا يف اغدو
 هيعرتس ُنْيْصض أح دوعو مرول نالك تن )لة هو

 رسيفر وو الو رمسإ برام] .مالو هما برا ص

 | يدجا ءان اجرا مه سهاطو ايرازع رايسادب
 |. ةلطملا ضيرنو توكل ملال جاو
 7 لانشتسإ :مرهش كب ميعوس ىرأول مرسول هبال

 0 اا عرب اكو ارك رات
 نيما مرل | نالت ياقلل نذاو ا يعش اباحي لام
 نالئلا دلبلإب ماتب طلع اوما يرظانلاو فعلا هن
 هالع[صورفكاررهل ا هالعإ هنولرملا متض اهلل عقم نإ
 راك نيالا ناوب دب ههدوقن#ى ا روكمما مهلا لام. م
 هكرأ تبت ننع تبث نإ دج! عرش نإ هرهس
 ركل لل نا ضد وه ه ولع ضوررعم ار دفلا نا
 3  طيإل اد افيتسا دجبو يعرشلا تونا ريئضاحو هالعإ

 ”لعر رسام اعرش هن ابسعا بجي ام رابتعاو ميعزشلا ظ

 ١ 2 الوال ضصرونروص ]بو ةطخ دملد
0 

 ا 0

1 
1 

١ 5 
١ 

> 

1 0 



 التل هلم جديدا ل يدل لاس
 ميقتو مل هسكي اردو) ره وللا لبالا ىرغشم جديدا

 نإلئو نالعل م | نالف اري س ضروف اوما

 امي ناللم داس هي دهاو )كرمجركوباو هالو

 ثمرال | رج ىرل اروكرملا مجدل اد دب تخت رو لضصاحلا
 فالص مولزنم د أوو | مالك ممدلاو مريول يرشلا
 هوازن يوهرلا ولاد انبد .ةدا مالم رمدلاو

 0 0000 نلحملا هروهأ
 رالكؤو ىصضحا)إ ,ىهلركم رثممع فقد

 قلد رفد 4 او نلاقي يا ان

 "ول ضرس اير أم كلك ة عيل فورد هانا لاوسو
 ,. هلا مدلول زا وانصر اوت عم انرال ابعرش راجي
 نيعل ار رلام.م وسكر مشن ع لكذ فرصو
 تك ناروكرلا هرلاو فارتعإ دهد لكذو ابعوش ا
 ذرك]ذ ميم ف رصبأب ماس ] تاهيج مد مملام موس

 وك عزو و للرب داعش ال اومدوو يول ا فارتغالا

 فقره ووك تك ماتيال ضرت ءروص قبسام
 تاللدو نالذو نالعل نصرل ا ثالع انيمس ضف

 لد تك نيرأ ىلا عاعازكب سو نالقءاتي| الدو ظ

 الا ا لل طل للا لا ا لا لا



 ربل ا هدمملاا هيع لا ميصولا ٍصتفم مصوو تالق

 تيأئلا ران لع اوي ران مرفَتل 57 |مث رل و 'ه

 تولاهو ىف اللول ازيبزحل | ىل ىلحت ا ىرشل اهو ضم
 ىلإ مالمو مماىل مدرب د الح عر او ئاضحو
 -ل اوابعرشاىكعاضرو انكم هس كو خا
 "رص للا يإ ام ماد فدو روكزملا محوصول
 خو يولع يصمم هالعا هاىسملا رضا ىلا امى نينو
 انعياند | هالعا نيعاوسح ووو ةقمث نم داخ
 رو ىرل اوههىدوملا تتاثت اود
 ةرصلاو ضنولا ناد نادال )هاوههنمو

 "لا نمر كرما راذصلا مع فاقدالاو ضاؤقالا
 . نت م عوجلا دروكزملا صولا م زال اوشن دنع
 ولا فزنعاو هالعإ تيدروكرملا ماين اللام
 ثيرولزملا ماب لعل او :مهبب نم نل هال عارولرلا
 فيساموُ /اعرهبو اذ رص فرضي أى: الع)
 هفض ٌمداضا و'جوزل هبيبغ نصرم خروص
 ب بينافلا بلالد هور مالدل صرلا نالف اوم

 ؟ اهلل نع هئباقلا ريعرتلا ميلا !نكتتشزم ع

 راثما



 تالكو نالف رض اهر الو يعرثلا توبا ريل اراك

 ربو ما حل هرب هالعأر ولرأ ا بياخلا اهو لاه

 برقد ازكو أك هانم مود كيو هوحا لل هماوشو

 اير ارهنحتاىزال انابايعرتساريرفت لامي كلذ ور
 هربو وهزم لامم_كذ ضمْو هولزلا جةرلل ثذاو .

 اض  افأو رص دهر زفن ننع فاه الو ضارقالل وو

 كك ريظن عوجحرلاو -م روكرملا اهدالسوإ اخو | رش اه

 توبثرصبر كو و بعون انذا روكرملا بياهلا اههوزر لامي
 رو هع لب ريدورلا توبو هالعأهتوشرآو أ,

 ب! روكا جوزل ١ هبهوزلا فالحأب هنو يعيثلا
 طيبا اافشس-|ىوحنو ىف اهيلصأو 2و يفد اهرزع

 قيامك لعزوبو اعرش رابعا بيار اتعاوريعتلا

 يك اقلااهدرفإ دلضا اهل ىبل مَوْرلا تن ط تاو
2 

 يآ كهامس !د اكوا اون ا ناو لكس اهل دو ولا

 ملت امو لاطل ب عراك ةضاح ذو ل
 هلا. لطّسرطن نع #ل أبل صرف ندوصوالا

 ىهبملا' ايلا نالعل برلا نالع انريس مو ,

 هم ىف ىلختملا نالفوطن تك وص ئرلا ىصلا ي مع
 سمت ميلا اي ال حب العلا لاىلا ىزكلا تزال (ن ل مو



 |( نر
 1 و 1

 اع 2

 1 د0 اع.“
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 ابعاودعاضرهازكر لكىف لكى ىحالل 6 و مأحط

 ايضو اوبر حم ازال ؟ ..ث ارجوتغن لام كك دررقد
 نيعلار وهل فرص يب هاطع ارم لامي لكن ناو
 .- دعم وكو قفن م داهج ظعوريلعملام.مةالعا
 فقبلئاورك لع )جو أ بعرس ندا ةاطعا حورشملا

 ا موف طع راج + صوف جزروص
 ظ لامعا يذله د عوهو ندعو ل صرعلاروكنل
 م ىضرف نيتايلل انالح ل اىللو مهلا ره]نحرتو

 ةلدالئم نت اهوا يهل نالت لع قنملا ثيرلا الث
 6 دّضاريصخك نع هرجاولا نما هرببللا ريشا
 - اهيلس نفت تامّيلو || هدواب موعجوا قصرلا»ب
 ا انريسدع هالعا كوكرملا مصل اءأىرمصو تااثلا
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 اهيلطو معد كوز 0 مارعلا لاا لع

 نابعام امراض اورلعاهل صرفل اريلا دانملا لاهل م

 ظ امم طعزببو كذب مكركلا هسفن لع كرّساو ارش

 ملعرل ضولار ع نرعا ماهل | تبهذم لع ضف ةاوص قس
 ظ

 بيبمعتر | ضرعب ثاربملاا لب ىرج نيصخت زكر هو

 توحد و وهدا ود0521تيدوبالاد نيكرطلام

 فض١الره ال | نال ذراع بما مولا نال ايس

 بزلارجلاربففلا نال هب ود لسبب | تح| هن
 ماع ملسرملل باتا 2 يعرحاىلا ل لامال

 ماوط نيت ريل ا ةلاتحجامل وقْولا هلع نبإ سرب
 ْ |ييعاطرو مالا انك جرد هعالإ ماداو

ئلوابعم الامي ماع لذ ف م بحواوأيعرك
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 ظ حا د ذفن درع رن )ع قاد لاو ضار
 اننا لكة يظن لع ضورفملا لع ورجال وي

 انرزعاو ميدي سب الثمتو ريل |ىدارت نا دعب زكر

 الإ لهل | عم ريبعرشلا طيتاوشس صوم ريف
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 - اديع اة داضياهيلءانداشدو اهيل ميلَولا لأصلتاب
 ظ نوكأ لان1 ورد ار ارك ميِلع ضوزملا تح تاو
 | 2 راوميوب اييبإ تحا هنع نبا ماراعضورللا لعمل
 2 باشكالا نعرجاعرباو 1لامال رصموبقث عيشي ماد
 ] تري سهنجب ل ض وروما ماقاو كلن يلع ضووم اركاو
 رانلامككهل عمسو كرشلاو | ممْيَمَل 3 ١ اه مروعتلب هيكل لكس

 7 شلت نادحواهل وم هدم يارا اا قو سيلا ميلا
 7 توئيلاو باشكال شن عوزتكو ل ضو اوقف دنع
 نمعا مدرل تيئو دنع لك ذام ا تءاطد فزتلا
 ماسك! ضل !ضردو يعرثلا توبا يلارسا
 يف ءدارهت قثو ل هزاه2 12 لكن ل ل ضوؤلا
 راقسا مب لل و دنع لاذ توب معزكلا سفن
 اها مداعش :ءيراوط لاوسملا مباجاورما
 فا لاب ىلا جيايض م اويعم دان اب عش اك
 2 بهلم اواو ريعرتل | طبارتل ا افبتسإ دج
 ضو َجروَص قساءوعطع هنو عرخ هداشعا
 هلايلا راو ريكو( ىظر ديعأ ماما بهذ لع
 ناوريبأ نعرشر لا قص طقس ال تاق ماس
 هل لاءدك جك ل نوكي م !ذ) قنا وا ناكاركت خل
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 قينعلا نأدا وس مب لا ويجنعو منعا يعر روحإ
 انيرسم_ضرذ ىلا عيطتسيال اريغص و | ابعاسافلاب
 ما ةلايلارسادبع نا ثالل ىلحا بيسولا تالم

 هباعط سرب روكرملا قمع اع نالذ قينعوبجصلا
 أآصرم ادت كيفد | مهب ]كو نهال هبارشو
 موثرلا قتحم لام ب لكدل بعوا واعرئاوعك
 قْمْس و نب رد ناهل نذادابعرشاباجا
 اءهايعرشانزإ لكدرطس قتعم لعوجربو هس
 لوقيشريفصلا يت اهل وافل اب هل ضوروملا تاكا
 رول | قنحم يعمل ضوؤملار بل اراملا ماهل )وهو
 لوفبت سنع ل وجي ناينأ واابباىنؤشعم نام نان
 نالدوهو يريب| هقت زرع أهلا هوّصو كىرلا

 اننإ حس نإلعضورغلاردفلا!قْفُس نا هل نذاو
 ملا ناريلا راما ديس ريع تبث نا دهب ابعرش
 ضورولا فروع ) نادجدو | يلع ضوزوم لا قييتعرلا
 «رابعرس ائاؤع| عبتع ) ض وروما ناروراريلع
 >م ابعرش وحرولرلا ضل 'موب مادها سابا
 فاللطإب ىلا عم هيعشل | هطينا رش أي وننم ريت



 قبس ونعم اع زيد و ككرب كرك ا هن لع ددهتاو
 شاع رحإ مامل بسه زم )عي ضو قزوص
 دلولا قف طقسالكا3 مبان هبب |)عؤولابلا رولا
 يك هلو طي رمل اذا ناو ناد اركذ هلم ناو هيب نع
 . 22اورلرلا يب يمال و قس الا ةالحرت لمالك

 بنااذاريخصلا ضو .ل در وصراع عروس و دل ااهيزخردمجبجوزت ناو س| نعي

 ما[ عمل صرفت ةقفنل اذ دبحو مام مارق م
 كاف تلو نأ لواوبج ايش نا نأ و اندؤلسا دلو
 لاقنأ نبأو تيد مل ناكاذااهل وأ الثااىملعب
 دعا اقواهرحو تبلا طه ضولا هفيبحوبا
 زفنلا الند لاو مإ رل ناهناو مول اناع لكم
 انال-ننباطعيفايلاو مل125ةبرلا اعارا ايملع
 ص دام رصات رولا معورنعؤفنلا نانئقفاعلل
 بلصل | 123/25 ةنيبل | نإ لل اهرنعو ٌعوولاو
 نائراسلا يب طدوتس |١1 وسمى ”قنؤلو ركل
 1 قفنل هايف زه213ادبحاو اهدحأ ناك
 ادهمنا طير يام جوزتلا انه مدقترقو
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 روصلا نه.ع ةروصبإىلا دارإ ادت أطوسم بايلز

 ةلوصركْيت فاو قبال! لاونم اع عسل هعرفتم ا
 قيليوا موبي ئلا|.مفيصب مكرفتملا ةدوصلا نه.م

 ىروتو | ظن ة وسام لع ضروف ةدوصاعب
 نيو اذهوا نيرل |!نالفأنريس .فضرم لاذ وعو]

 هيرللا رشد لع دش! ام انهو ] نيرا | تن الذرضزم
 لع نبرل ا تالفل ض رم نإ تمرل تال انريس
 اضاَييا ب وشمل ارش اللا ةسررملابرطلا ةفيظو
 هنو قيطؤل ان رماد و ناللذ ماما ةبهزمرلع تالدلا_
 ةثاعواةثراعو اياصم لع:م راطتلا م مئاّسا ئوسا

 هبعُرلا مراصم ىئ انمرصو امهر ريمتوابفاقو |
 باياو ًانرْفُفَو ديعمو سردم.م ميقدَتم ع
 رابعاو تاون إلِف بوجول | ناو أهي فا ولا

 مالا. يم :هاورم مارلا واهي نيئئرم | لاوهإ

 الس وملا يولا لعاهي)د | واسر المو رتفيظوب
 ر.مالناهرملا تاقئل!لورهلا ,اوُسو هسفس
 لك ئكاوا لفاوا جرلاوإ سوارا اماقوإ .

 مسي ريل | انتا م ف رص وب نينلا ريس
 ايعرئاىمعلمرف اًضاقوا ةءاعو تراعي هولا



 ةرولرلا همسررملا فقو جبر. م كلذ لوانن ىف هل تذاو
 ريما عرسان ذا اهل اراك !ةفيبطْؤلاب همايق لع مشن
 هريخلا هتابجاوو هيعدل | ههبارُسأ ف وتمر
 كابي لع لومي سر قل ضرعلا نا: ناو هبضرلا
 0 تيررإ|ةقلاورشالئلإ هسر ملا نضرزتلا ةقبظو
 00 لص مط ازلوازك# هيزفقتماو نغفل لعاب
 00 نمو ٍتاهَفسروح) . جروزلا هسررلا فاقوا

 كرد هعزلا ةسفالاع نريسأو لل ذرفعو تالي

 هلعا ف بطو هطخع ل ١#لا و )انت !فابو انك ذات
 ©, ليعريه تنذإ و ككذ تضرد ما ىسل ا رابج فغنطلا
 ب أب قيما ,وم لع ريل ان هنالوجتو فرثلا
 157 مططحانحلا ماكحالإ ماس قلكتب اهو ماما
 ظ وو مد اع هْساقوو طباع هتلر و

 هلارول | اهطرشو مان هالؤ إو قبل !ثانالسيا نك
 راض اح مالت لم ناوولد ١لل مالس الو مرضا و
 يمولاو نيج لا ذحد نب منا يللا مادا

 را موعم انو ىسسوم تءاد نإ ما شد نلت نائل,
 فينا هتنانضحب قحا هما نيبمرل دل دد نيلسلا
 ههضد تاعءارمإ ف تس اك م نومطاو م عزت ماسالا
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 | انور و لضو | تونجوارفصل هملاصملبدتعيالو
 رجا اريسر اهلا ناحنآف ترطم رلواىملبو ”موزلا تنام

 بيق | نأ الا امهع دوبي نا زوجي ابا هدح] ومن وكلأ لع

 نرابؤهو اىهعيصدحو هن هطقتب اليك فعدؤتسا] نا
 :انإلاسإ نزل ل الحر نام نائريئهرظتب ا ىمعدارقنالا م

 زكا اهيال اهمعدارقن لليل عرك ارثد تداد ناذ ةاه| تناك
 امهرانابيُث تناد ناو عدخت نإ نمونالو لاديلا

 لادرلا ترج دافي الامةعدارفن الا اهل عولت / !رهذر
 هس لكم لاقو عر ناابباعوتمج ل2 لاعبا
 © عوزل ا اههبرتحرنو عوزت ىتحاهما قرافتاكتاهنالل الغ

 اهل نام اهيل ةعنر| هليشر تكلي |ذا اةي|زيلرلا وضومو
 كنادنهف بجوزت ول امملع ضاوتعأ الوأ سس دوغنت نا

 8-5 د هل يرلا وهو زبمبال اويغص رولا نا ناورص

 اضاع جولفعلا طلتغو| نونخرنإ ال يلا وا وبس
 زفطل ا لان> يصرف اضهلا د عاضا نهنم كرت (ذإ ماال

 مدرسا د صولا وابو ال باقر فا مضزص الع
 هاعاطر نم ىلح هئنضحو بلاطوباو هحاخك

 مءاباختج الو طح اضطل قلو سو لعس لص"
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 لا الت ايلرملا اه امهم اسمل وا | مالاد مده أك

 دعب مرقدريأ سرملو عا هو ربا مرؤنو

 تانالك تايلرااةياومما “ : ب لطتإ

 ل ومعلم كأذأ د دلملبإ ما م

 0 و تالت 2 تابع

 ل اا ءملايجلار 17 اع بالم ملاو 1
 ظ | علاو 201 ار 292م طلو بالا تاولا

 00 وحب سمل ىرلا تراولاو كتايصحلا بن
 ىشرحجو نرئص تاه نانأل مناضخا م

 يرل| م / ١ رار رطاوا.هجب ةو ةارما وإ هتاسولا ]ب هل
 ةتاضحإل:جلا تاو لالا ندم رحال و ثراوب نيل

 . تنانانراضحلا لها نم ثان ةرولزلا |وقحااناو

 اهاهيؤزاهرقفرنعمالإما اداه راع مى وا يروالا مهر

 تعيلار دال :مارإ وحضم تاره تى وابالاو'
 بياهتاولا ثان يعل وص[ مدقتتو مالانميلولا
 مد اال وص 2!تدفنف !ذانهجسسلا شاوحدع

 قبولا كف نانثا ىوتس| نأ بز فال بو الس

ةعئلا ع زئلاوطمم هل وم اهايوششإ نا من ومالا
 



 مدرطل دلهحل او مالسؤ م اضحل قح ثا ويك ف طوتشبو

 عمال و عضرلاو ردي يلا مئاصحال د مدقتاج لا ىلإو

 ايبحا سا قارد .ىبافطلا مانملتولو هقساؤلاو
 مهلا معن ولو هدزلا ضرلرت |الوأهئاضع تللب
 ماسلا حل طبي لسنا ميش طاورع توا محا تباو
 ناكإد| رلول | عصر نإ ذلاضهلا اًمايصسال طئيشد ]هو
 عفاكلا كلسا اداو طازتشالابن ويك الا باه ١ىيضر
 هاما اهنحوأ م ال[تفنعو| مدون تنااوا

 طقسا: دعت ةارما تقلط| ة او مانمحلا قحاهل تبي
 اقر رئانملل انيتاهخم | اع؟!نللابرئاضحلا مايؤح

 ةرطل) ا ماصطل قحزتتن ا رباصطل يكد |و | مالم
 ببايلالياس نفق رولا تفالتخلا

 مالا تطتراملا نااعأكبرملا محرمج لونا

 تطفس ©وزلا اهي نحدو تجوزن |ذاو ؟دتت لأم
 رهاب انانالط تتلط| نا ايد اخفلتْحا و انّهئاضح

 : ١ توئ| [او فالطلاب دوفنالصتعر ومثملا ثق لك
 سراب ىرحا ف ميهوب لاق رل وامهطو نايحورلا



 ىحإ بالا مريب يئتساو مبوصوو هسببلم و جرّصو

 ْ اهممرحاوويخع الو ولس نا )1 قئالإب قهز مالج

 ةرلااهه.ل هرب و 2 دنت نإ ىلا قحا مالا كلام لاقو
 هئاكالاقو عولبلا لا ريعر ومهما ىاضامالئلابو

 اناكوراتخا نوي ناوي 2 نيس عبس لا أبيح مولإس
 مالو لاب نحإ مالا اى, محا ناتياور رجأ نعو هلع

 الب مله مزعج وبلا دعب مبرارلو ريحت عبسلا تا ظ
 تفالو عنسح | بهز يركالاةياورلاوويتق 04272

 | لات اَسإ مناضحلاب ىلوإ ىف له بالا م

 صو بالا تمالا مىوا مل تحالا عنص
 نك لاق و تحبس ىل وأ لانطلو مالا ملاح
 هلل تعولة ىلا وأ مالل تالا وام فروالاخلا

 نسف دا بالل تم لد عاو ودان ا تلانو

 مالا ترها اول صن لاهل مو مالل
 ناطيسالا ميد هل وبرعسلا بالا دارا ماضطاءاهطلا

 موب ل اقال ماانسدلولا ننحا ل لضرع البو
 رولا يت رجحاو ةداكلاو لكلا, لانو كلذ لىبل

 كفاياهراوب لفتملاوو جوزلا تناداذأت لترا رع
 يللا لغتذت نااهرحا نيطرشإت:نااهل عيمحوبا

 اهرلد



 نائل من فلا اهيلبوتالا تكلا فائلاد اهرلب

 هيلاو يل يضملا نع عضوب لل تمعن نيطرتلا دحإ تا”

 بلاارصم موا برهرإ هل اهلاقتننا>ناذ ل يللا لق
 دحاو عناكلاو للكل اقو هنإ تكن بةنآاو داوس

 الئفتنملا ناد |اوس لود ىحا تالاف لاو يرهاو_

 راء رب قحا مالإنإ يرحا باور نجا | نعو يضوأوه

 ةدوصروصلا ميلعر بوهو قطصملا ىزتنإ 2 هنت
 نيبو اطل ارل| و نيب ىصارتل ا ةدداص مله ] ماضج
 نالذ هنيرأ# عب هدوم ل ردح ريعشل ا ميضاخل

 نب ايل او نيابل | ىلو ططةرحاولاملطمل رئزف
 اطل دل طككا .نلانلا قلطلا | ثيايلا ىلدأب ةوبسلا
 هنالغد هوؤن رد ناكربارطعدمرْماو هالذ ثائلا

 اهياصاو اهب الحدو ايعرش ا يوزن زان م علولممل
 ىؤناو| الدو ارأ'د ازكو هشسازمطءاهرالوأو
 هض! | رئازل وارإ ريم وداه وأى مت درو اشاد

 تاو هالع| نيحملا فالطا ارم تاايدو لول اوأ

 دكر انل اهلا لسداد ماضل لها وإلا رتل
 موغنو تانيا هنادي مشل ند يل ل

 ميظنو لح زها داو ا هملصم



 "ع

 0 اسعاابتلاو مأت ذا هئيطختو ل سماد مام وينو

 0 ”اهرع ملحال الملا نإ ب همقم هتنيرتو
 تشك م, وانرفعش واهدا سو ايف عوانومذو

 اهيا ؤاصنا لك ىرتلا جولا لع ماضل ماهلاب
 هلك(: )عا 5 اضم و ايعا ل ش_ععل !فاضالا
 ١ انداص رلولا ضرع فتداكانا وايعشا3 داصن

 هاضرب مش لع وملا نلول رارملا له طلارلاو ضرفو
 6 رب و هزحأ ل)] مادو ماحط نم ميلا عانجم ا

 ارم جل اوحاضتم مالا مداخو هيوثرملا هتنضاح

 ناوللا زل دريم باوكلاو مادمللا| :ممدارشسملا جات
 نملازل ىف ]كىياعم رص مالو ل دب الاهوريعزلا

 ثرلاوورولرلا لفطلا رلاو قفتا هج ها يكس اصفازك
 ©/قلاو :ةلل ايزداو يطع ضارتو لكذ لع هرولألا
 مك ىججأا قاننرلاو صاوتقالا اهل نذاو اك اع
 اضافه جو بتي كلكرأ و قبس موجب لعب رودو
 تهرمالا 'مرءاصحلا تاع و نيولا بيتم لع
 لفاكتف] اد | اره تالانلا و تاومال او تارمللو

 اىهدازب م دبالتاهيفافلتخا ذا لو امه لها

 هدبلاوقتولمطلاارل او لع ننعم نو كن جالا
 مم



 ًاهياو هسرلا ع انلاو بيل قيارطلا لكأس اهيا هدنع
 اهرلو هناضهلا اهدا |هئاثو | ةينجلا تاولصل | طع بص )وم
 مصسر وار املغ عملا نالذ فول طم ٌمْيقْرر كرل ا تالق
 هقمُلاو مرملل اورتن رحم اريلهال|تاذصب

 اراهيراليلروكرلادل هلا صمم رايؤلاو دادسلاو يباعرلاو

 نأ أرق وانيسرلول ا عاؤتنا دارا ماداها وعد ىف لوقت
 ١نبئاضحؤ داهنعاهراو قنا ل اضواميل ناضل
 تيتو دعبل موقت لاو اهاوعو مهعب باها اذان
 اهلوكنا م اىلل هرسإبو مال ا ديعرلولا يقشتو را

 نلادرصحح و ىوعرل ا تلصه ناو ريل ارارعالا دج كرب

 |د ومس لاول ارضحاواّييِلهاب نو يم روض إففلا

 نلاولالعرلول د ويراد
 الها نك اهواي ايهم عاؤتن | رصد ها وعد ير ليو

 انا ن را محرما ناكرولرمارلول ارث انصح
 اهيلول لاكن | قوفحن العبيد طوغما هيامنيبلا
 يللا رلاوحا قرتلا و امل نسر نال
 يلد بايلاو تيبل | 2 رتناه او مرهلو

 نري هعوأ يي وحانعد نك بفتو ةراصوعو
 شل هاولصلا طىريضا ومر يرو تاقولارثآك



 مروا اهرلول ناضل بلص نع اجري ارلتر مااقدر
 ملا لاجو املا هيلا ررجدواهر ومحب كارب اهلا
 ل واويم هعازتناو رل وللا هيلاضح طوغسنو لكربب
 7 مترك ذ انها مدع جاهل تما ضتعمل
 اًداكرترل ا و.م ىازتنا دجب لول ولا ل دو لكذ بجحومي

 مع حرف نالذ نوورجب هد ومَن همست روص

 تراصو اهنويس نىيح رئاهيار دوب تودمهضو

 .اهلاوقاو اهلا ىدإ نت ههرسم نا تاولل يع مبضا وم

 ةمعزم هرورضل الارص رح الادب ة يهم اهلاوحاو
 باظللو نالماهولوا ماني اله |اىبرس دوكنو

 كوكس وم تاريملل تانضاخلا ماهرئل سسرنو لاوحا

 ًاكيدا وف جلاو هبسرلا انلاو ىىرججا فيارطلا

 لاا ولصوو هديع تائذصب وصس تراصااهياوريعاطو ظ

 فاضالا اهب ايفاشم او روكرملا اهرلو ناضححأىتنلتكا
 دلاولا دع عبو جاىلل معضحلا انه تلثو ىوثلا

 يعرج ءركرباهل جي داهيلا حسو رصرلولا عزت
 ضر يوفتو/م لها هن اضع ةدوص قساووخ

 مها 77 حرجبزم ميغ عع واسم منراع

 رو



 مرام هشارف رلع مرر يرلا تالف هلو تالف ررق
 مطعلر | عضرلا وأ اك ذيمود مرعر دقملا م النرتقلطم م

 ريل دنا لل هرولزملا ”ملطمل ا ةولا و من اضع وعد يرإ
 نيداصو تب زوامو ما|داو ماهط مق روكرأ ادلاولا

 انه ميكس م مد اولو ٌةوشو ِكّرامو ماجْفارِحإَو

 نما و ىصع محط ةركق رات ممتازكو
 ١ىمحايع ع آنوقت الص مارد رع دوملل سولؤلا

 ملص رتو لك لع ورولرملا مقلم وعد ىعبا ٠
 العار لآ ,آاروغملا نداو لاذ اع ةنرقلاو ةالل إب فاو
 نارركن « دنع فايق اان قالا هدوكرملا يقلل

 "ةلوركت دج اع هريظس قوجرلاو مم
 الم اهرلول ايهولعإ هروللاملطملاتمزَتل | ىرغ
 ظ ىييركهرغيو هال عاروكرل ارم ةلاو نعالعإ

 دولا ماقاوا الص عارد هع هؤلسام رأى

 هيلع ارو لولا اويطتيف لكذو ههلعا نيعلا
 ”لعإنيعل ! ةرا لوطل لفكتو ةضحان,مءاصعو
 ازداصو قم و] تداح هرفام جوؤتمو| تنامابرع
 للة كرب .م بهترم لاعايع اواي |١ىقمو اوه ناد
 ردفل ا ٍضرو ,نوك ممتد يصرالدلا ةداسلاه



 مالا ثرلاو ٍدسروكر ملا رلولارقا و ثككبن هالعا روكا
 ةرل ا لوطل هالعا 2 ورتملا )طل طع صح ىرلكتلا هولا
 لحل ميككد در هارملا لول د هنأ لعام هال عاهننعلا

 نعسلا مو رولر دولا بلط نم محطتساو ”ماصملاو
 مهتم ىلإ ضف نع تارهملا: م هريع2او اك ةنلب.م
 تلاع اطاقس| العا رئزعلا ةرملا لوطل لعوب
 لع هررقلاو ةالملاب تما وابعش الق رم لك
 فنوكب هد هال ىإ و ورعملا مازتل الاء ئحم مرعبو لكد
 هور رد ا ب ا

 لاك و تانضاطل تاذصب فصّسرنن ايلا لهز
 تيتو ىقلأملا فال ل ازسزحل الل ىل جم ىعدإ ناو
 تاني ريلا ريل نسحا برت لكاكرب اى ملط فارثعا
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 0 وهلال ةنايرشلا ورطا يطوطخ نيعضاولا دوب
 فارئاو يتلا صيِئُيقلا اهريعاوميكتو يعرشلا
 فانئالونعونلو كرب نعطملاو عئارل | مدهتأ سرك
 بعث يجرد بج ومب مادحا رهاا دبا: ححو كرتلا
 . 201 ضيائرا وننم ره لوي مايصاوبتعمانأب
 انت البطلان )ىلا جماعي هلابتعإ بجي اهرايتعإو
 رو داسرش حلب مب ونه هلل ريك

 نروص



 وزنم تناد|ذإ مالا ما ةربهل ريلخ من اضح ةروص
 يعكر عبح ا ادد عه زم لع ماعلا دمللاب

 هيهكرب نيبودومأ إىل سلكرلا تمح معمم
 أيليلا يبا انهم تّمحا و رناله ومحل بارلا تال
 دوم هاللعإ هرولزملا ميعرملا 9وز نال تند مالي
 تمحورت اهي اربمل ا راعملا جاهل كرا يلع تعدإو
 اهلوبانلاضح تلقساهيأو يبجأب يكمل ةتوزتلا
 ملا 9 نال ياو ناهلذ نبا نالذ طفل اريهصلا
 هلولرما انوش لاوس كلاسوروك اوجبعصلا نامع

 - تملاحا: كف نعي راثملا ماهل اهلاض كا: نع
 انما ماهل نيبس نر ولرملاميكرملا تلاسو فاوتعإلاب

 ل جورم انو عمر وكر اوههصلا رن اعجب اهل ١

 رجح وأما وضرلا مات نقل تان و(

 ويصاطو ويوم اتابع ساهرا مسج اهل خو
 مداتعارجامراتعاو يعتلا هطياوْشاْووُس مف

 اهنعا جركذ من لئلا رض اند تال ملاب ]ع عماش
 من ماو مالاتيف اب جدرتمأ وكعب هانم هبل
 حشو ىروكرملا ترطو ةلعارولرأ اريهصلا
 أ> 6 ىنبسادونع عاج و ايوا ىلا يإتُم



 رد اضهل :وأ نفح ط ومس رحت ةارملا ماضح ةروص
 - اهيلا ناقيسال/ةوعو ؟وزلا مانمالطو اهنلاب
 نيبرعل لل ىل «لاغضح نال ملاو هلخ قالها!
 ربللو| دلو | يفماشلا نيرلا بالك أنديسىدب نيب
 هوت نأررع ثعداو ن انها طما عم قضحا هشام
 اهدلوأ واهياصا واهيإ>دوابعُس ايا <4ورئاعي
 تثوعامرلاوا علا نال علا نالذ_عبارل و هسارواع
 اهلوت إش دأو هكرانإم نو الفلا قولطلاءر

 رهيكلا مءاضطل ىح عاهلا ىف نلطلا دجد مضروك|
 " اههيجدتسو نال عربرخا العر نك لذ ده اهيا
 كرما ورلا و ناو لكةىضتقمير كر افرول ول تنال م
 تقلطاهيا روكا نال أم صداهرب ٠م معرتنا
 فىوعرل | لاحاهي اوأنيابات حلطروكرملا 2نانل1بم
 روكرم ا اهرلو ماضح ينفخ اهياو 2 وزال | نعله
 هسعربا راهبلا ىلش ور وكزلا نلا و دي عمعإزتنإو
 تمانع كد نعبلا وس تلاسو رلولا اميين م
 لج رراوععش ركد انويج لع انرص و ةكوعرلا يدب
 لولزارميعرأ | ترك رقر هما فائلا اهجدز .مانهالط
 لطم ندايلا الل الاهل دوش مبعوشم هنهناهل نإ

 قاثلا
0 

 ك
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 للا

 ناةاهراضحإ ىقنذالا بتلاسوروارلافاثلا
 ا دل طاع تعش

 قلطملا نيالا فالطل اهريلاراءلا كاهل ىرل اهىمم
 هانت جيسوريلازاخملا جاهل دبا زمرعر وكلا فاما

 قعشنو سنع فالطلا تلثو اهلوُض ةحم كاراءاهلمو
 ”رلأ تلاس يبشر كل ا اهرلو ماسلا قاس
 اهلو ماصحلاه ل هلرببل أراثملا اهل انيس ةنوكرملا

 مك الأ ىاهأ بهرم ىف /]وجلاواهيلا هىزذشوروكآا

  عيجوا مطعالا ماسلا ٍقداكا ىجردإ سرج

 قالا لسح مريح] ف أسرلا ماءالو | تباث نب ناهنلا
 داهل اوس)!!هناها و رسارا نسا نيبعجا علا يصر

 مباضحو اهرب هباّسا و روكرملا اهرل و مناص اه

 أرينعم ايعرع وح تانضاملل تائصم عضص تمارا
 مي انابئاوريعرتلا طباوك امون مره اكوي مايصو
 نكد منال هل ميما فال اإل | عم هر مداعا

 هيض رول ادلول ريل يل اراشملا محامل اريبس عماد
 هنئاضح رايقلا تمزتلاوايعرش لت هتلشفاهيلا
 نكس هىم:داقالا ةمز المو اش جالصاو هتييرتو
 )كي ءادولو مادطلا ماولا يف وو مب قيلب يعرُتم



 هطاصملعو ماهل يلع واهريصنو |يؤيظنتو مبايث
 ةرعزكو وه هليزف رنين وامل وهل ضوروم وهاىاهلك

  هلكلكد اكو هأشدو ةونكلا نع 2راخارك وجب
 راج ركد )ريما املا زبول مطلع مالصفناو

 2111١ قلطللا قبس بناه ناو قيتانوكمع

 مدخو و ز0!لاهّيتاضح طوغس هنعاهي ا ععرز

مدعم هفئعا فانك دوع
 

 قلطلإ لا ا ّ "الملا وص يوعرلا نوبو

 انيلا ريد هاردلل ياضخل اهدا ةدوص
 قرم بكرا يعد عصام املا

 ظ م دوم ندا و

| 
 دوايعرتتا يح اجي وزن اهي هوزخسارمل راو

 هناوزءالذ يرهالجن الىنناورحأ !اتننوانمإ

 7م اعريب 3 أرقم ك1 جلاناهيانإ



 ًاهرلو اواو زت نإ تباجات تلئُص ككذ نع اهلاوس 20 ظ
 انيايماو ىببس وبسائلباىماو نير وكرملا نيولولا - ظ

 مينالئتسالاىمولل نوع ماقالو ريلا عوجرلا

 3 كاهل م ةروكرمل | ملطملا تبلط و هاؤعإ ركام
 دب نيب ارضحأى نر زملا تبريدصلا ناكناربلا

 "بنو هيب اننإب إم ريهاىهشم او ككذنعاهلاض
 هقلطملا تلا يير هم لا هند ماهل ال قتسا مدع

 بهرم مى نقتدي يملا ميلاراثملا كامل مدنوكملا ٠

 اقمار كساذ ريع افنرملا يصر ميكا ماعولا
 وصلا ءناضذحلاهل لح واهلا وسا] اهياج او ريا يس

 "العا نيعاب امه ال غمس نرابب نيجملا يرولرملا

 هنقفاوم و ليك لك ذ نا ىلح تنيلا عولبو صال م

 اعوان اوربا صر قينجو ا مانال هلم هزإ

 ىكعاعزوبو تالط!ب لحل هم هحاملا ابعرش ايس
 كلما هئبعب هدوصلا نه تتنو قبسام
 نيب فلام وأل مرو عوتو ب العئوعرب

 نبا روص حمانل ا ركاحلل يدي تدب هاراتخاو

 لوحدو ؤزتلا بيجو ما مهاضهؤراولا

 ىلجي الذه كلام بهزد_طلع تنبلاب 5 وول.

 ينلاب



 تفل ا سس عينت لا ل ع

 ٠ تلك ولا نال يدب نيبااملازيزعلا كل
 ظ "اهلل يرااعقعئداو الد ريقلطم هعمرضحاو

 اهياخد داك رلاودع اى دز اهجوزئرنا امىل اراثملا

 تراحاهي ادومالح_+ع د انين هّسارث اعاهرل داداهاصاو

 ابا كوضولا و باوثل ١و ماعطل إب تويم و نينس عبس
 اهلاوسلاسو ميلا بهل واهري ماسيعازتنا بلطو
 ] هأكدا اه فارتعالا# تباحا ميل اراخملا كاملا لل دنع

 اهل ماضطل عع: م كقتدب اعو ربهزم)هلا مص تلطو
 اهل داوي ©وزلا ل وحدو تنيلا درت نيحلا

 اهلل أاهياجاو هاضتفم مازلالاو مىضفمللاو ككرب

 ٠ لينامات ابعرت وها عرش دنع وزاومل لانباهل لو

 مل اعاواورسوتلا ةطبارش ايف وتم ري الو مادصو

 فالحل نهاد تالحأب لهلا جم مينصرملا وعلا
 بؤولع رام ناو قبناءوع دع زججو ككذو

 فقام ادب موهساهزحا و تنبلالجودبوضو د

 اهلا يدش موليواهياهل جنو جامل نعييلعر للم
 15 اهبا:ىتنبلا جارتنا ةر وص لسو مبملا عبو

  دعإ رانا ب هزملك ينس وك اردا دنع

 0 عكرب نييزنرد جلل لير رصعردا جر

 ]|[ نال
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 نال نقلطم هعمرضدحا و ن الذى بنطلا يزلاةتالخ
 أهي هورنرنا ميلا راخلا ممل كرا ايي دا د مالك

 ةعاهرواواعباصاءاهزخدءابعرءاو تاج وزن ٠
 تنيكسولا مكوحباهياو مالح عمات هشارد
 لدلاريلاراثملا جامل عبلطو رصانلا يت تلهدو

 ايت وروكرملا هتدبار ل كهل و هاضر أ ورتعرسا يدر
  اًمانايعئناججكدب لرححو لاوصولا مياجائربلا

 ربعثلا هطب ارتايدونم رد ال ويم ابيض مازن
 تربل | نإ هننع تبت نإ دجبو ف الط أ: ىلا ون

 . ه1 !ايرلاو فازتعاب نينسوبس تقلب هموكلا
 هبسعبلا هسيبلا العا همورل ا اهيل او هاله

 مع أ هيبل زل نيو قائدتس | لضو [ 51 مالل تن بح

 دا بالل كخاؤلعولاو | لكذؤئرولنملا فالمطا

 دب نسب الفلا زبولا ملل ىلا رسم ٠
 هن ولو مهلفو مهل عنطل نقلا ن الئ أبيي
 ىخملا تإنرضا ىلا )ىاهزكرن ادهملا وض اهلل كعداو



 نككذالا ططلارل او ثمرلا تاهل روض أهرلب

 هسالئامااتخإ؟دزترورللرضادل انالف نا

 كفا تيد و أ وسالاهدركري يللا هرضالل تخا

 اظوايعُد ايم اج هزتاعي وءالرثل انلا مرضا ىلل

 نالث عرب ١ الدعتإو طماع رواندا
 ئ ناوللافيرها عرلل ةأفولاب تح .,داهياد

 انمس| دحوم هروكرلا تافوتملاب فا وو
 تماوروصلارل او لاوس تلاسواهاوسرئائيلل

 "1 اخرا |اهبوب الاعيلاحراسرب ال مما

 تشيالا زفطلارلاوريلا راثملا كالا لاش نكد

 مر قرنا وكلا ماع د طاررالكو فيرقنلا 00

 لاف هنلعا تاروكرملا ثالثلاهونلا 5
 #0 تاروكرملاث لئلا جوشلا
 ا بهاي عرباسمابل داايإ ب 1 هر

 0 ووجب --“
 2 هيدا ص 22-2 0 5

' 8 2 



 دنع[ را وعر ورا لذطلا ءاضحب اهل لكو اهل اوس ىلا

 ثيان ايفون مروه لويما ضو اوهمأءأتايعش اههاعرش
 هللا ملام تخلت لس و فال! لعلا جمربعمل
 ريلاراثم ا زبولا [ل ىلجيروكرل ! ةرلاو مرو ارلولا
 هملصءتئايّملاو هنيبرتو رصرخي هم مابعرئاىلت
 ىبكموع لعزوبو ىململا فيرثل ١ علا ضتفم اع
 فشلا تخا نيرروخا تاروكا وسلا تنداح ناو
 دة مأ تخ] ريل اخ يرحالو هب البورح لج مال

 قال انعو م طرت طسئاسمملا قسطا دن ةلوصلان

 نيس ت15 انريل الك امرزعو مس طخ | جاو

 نضل
 تالت زاضطا ره رنحو | ةدالا نهئازت ناذ
 بلاوا لالالا ب للام. و

 كتف ةوضلاو مالو تخاللل اهي 2

 ”وعوزفطْل ارلاو اع ىوعيلاو نهل ضل ا ةلوصلاك
 ماسسإلاو ©:دزتل | :مميعرملا متع دا امل فدرضتلا
 اهيلالساعرتم لو ئاضط حملا تناد مرئاو

 عقلا ماها مسلسل | يصل تاكو ظ
 م الانف الل يع ماضطل نا ها ىللاىرطديشرم انمعلل



 م اج مع نر
 مولا ٍلعر وصلا نهج ٌفرصَس تاولاو رنعسأكا

 هبهزم مضْسصَيام طلعه جي الابهازما تان ملك
 ناطيشال | ةيذب هب رعساو همام رثولا جارتنا ةروض“

0 
 ىاكازبولا طا لج )! رصح لا فدرسأ ,رمحر
 ضخاو ضصرإ ند اديب نيب لئلا و [يلالو
 هيلاراكا ؟اطىرل اب ملع عدا ورم لف ريفلطم هوم
 اهياصااواويا دوايعرس اى اجب درتام روزا
 ' يك ابرلا ناله معي اركذارل و هشازت طكاهرإ وتساو
 هناوْئا اللا ف هلطلااهوأنأ ما م دولا

 اع كرد نإلم

 .١هلاولاسوريلارا ول | لس اهيلاطو ناطيتس الواعي

 رصلا«ناجحاج ككذ نعي املا أطل ول اص لكت نع
 تديعر واهرل و قارف ٍدِعر رمال هاريع هاوعد طلع
 هلم نإ المججاو ىلا هانا اون ىريتمرضخل نإ
 2 هزم ل ملل يلااكلا ؟اهلل لاو هيؤاسو

 محو ماوس لا مباحاو ل1 رهارا كسا نريل هنأ
 لالالا كورال
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 1 ٠ «مقييلاهرئاووا تالملاب علا جمربعرتلا طباوت .
 ب مرا لكرمسلا لضم ديعريل اروكرلادلرلا

 ل هاون مراولا حيم يز وص قبس نوع ىلعزجتو
 © رياورلا لعرنعردلا صد فيج أ بهرملع
 1 دد ,نسيزبولا .1معذعرجإأ

 "الكا حوعوم لكس هدو نالنو ازد ال هونطل سول

 رضحا و دااهيمب دعا و زدالم نع ةاًوعدعومسم
 رانملا مكاهاىدا يلع داوواريلهتعدادان0لةهحم

 اجعوزت هرولكرملا روطوم © وزتردأ هاا جوزؤن ر ممل أميل ا

 ارلو هسولعاهرا واواهياصاواهدالحد ةابعء اهم
 الات ا تالذ ىدناكذ 2

 كفل يل اراثملا كامل كاسووا رك حل تلاد قالطلاب
 . روكرلارل او جنو دنرلاو سروكرأ ١ رلول ار ارقسإب
 ير مروهلا لصمرئع هولا 2
 انمرؤنوم و ميهزم ىذتقم اع تاهيل و 1 وعلا و

 ياللا تامادداا لا وسال هاماو كبس

 فلا ولا مامات اس
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 13 تع و اعبس نل ا دونما
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 0 مهما يل تاولصلا دعب مياه ا نك وم رلا شا لن

 3 ل درر. هحاعيال نه ضرب و مكس 6: قوق نص لوقنع# |
 0 ل خر 0219 تدوم او تنال (ياعم» نم (قلوغد نم ةرثك |
 - 5 > 42 قاوعل)» اهمعال سسك ْذ بولَيَك يلع تدرعصر خت ْ
 . 0 هيلا معنو مش اهنذ لوعدررهوبع رد نعمه د حا يش 57 يل : 1 ا
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 5 كلش ورام م السكاو ةالملا هيلعاوهن ل ديد مهيممت»
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 بخ 3 أح (سلكورإز ؤصوعب لوسر نع (هبوس رهرعل مدس .ةئسيإ تاولصلا

 5 لعاف بانت م لعافف باوشال عر رنع (هلصف ةبيعتسم ال

 يعل ال و هرياممالع هترمهوب 'يذئف ن ئ لاعب وكما

 6 ل الجول رتخجالقما اا ص لس دو استر نم ابا»
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 نع ! 595 سول لا فلا ١

 | نرد .ماكنلا لع ئح يذلا قالخلا متل عيدا
 ظ نالنلا 1 سد دككعاع رحدا «دادهشم هل كب رشا 0 20 ظ 3-5

 ١ مراكب ىوصخلا لرسرر 'يبعار جت انبي دان ديس لا نر خارق
 ١ يل اون عنا اونا تل وطرح ل بسن
 ١ كلاوحلا صين زلاس ىوال سلا يشعلا رت لاس وقسم دبع
 ا هللا يلماعرلاهلاد كاهزلا صيغ ملا ىلحاال
 (/ وعر نالطلا قلفنل ةينود موزدو 2سم صج صتخلا لا
 ئاهتاااو للا كتب )نسل هلع هنن ننشد عدا يشل سبا ىذا ٠١ تدمي ريس لفعالا مادالا عزم الع ادت اذن اعئاهج ركع
 || نلمح باونلا هدا ايجات لمجد جانسحاملا ردع يرسل
 ” ”يللاوبل اونلا ىل لزم تسال شع برا بايت ا'ةرانرن
 / قكيشونلا يل عبارلا بساسلا لالا إ ثلانلا بباهلا 7 نردكؤنلاب هنعرانجالاو ئرياو قالطلا دهن ىف هاشم
 ٠ سداررلا تبايلا ةّيشملا يف سساخلا بابلا همدعر
 - هسالبمل ايف عاشلا بايلا ءارلا اع رمل قالعلا ا
 ١ --مايلا نيلاوملو لب بدبامو دب ليسن الامر هتتنلا
 7 كايانكا و عس ان !بابلا قالطلا ا كسلا إإ سانيلا
 ' )0000 موزيلا اسال رس ايفل
 ' «ابلارزتلا هر شع الل «سبادلا كاماملا نإ رشم يداحلا

 ٍ 1 ددملا ل _ ع عبارل -بمعايلا تافينلا ف رشع تاانلا '

 ١ كاوكدوصخرع ىليعب نإ بدا تابلاط كك ذ لا ضبا هنلحاد
 ظ | ايلا دانت ف هنوح ولهدوجو هنرلا نعزكأ ل ءاناو ىاععس ظ
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 بسدر| لاثول دارهاطو هنسض دودونالا قالطلا معل الو
! 

 ناعيل سابو !نالطلا/نلحنعءانعبالادبسو باعز بلا
0 

 تعلغاملاطريعلا دجوت احلا يف جزتفل 'ليلللا هذه لحو را
00 

 تساذ ع ج/ةرنج ترحاششابيس ول لو كنولا اذهل موظنال 00
 بيادجوب ماي ماي كالدبلع قالطلا عقب ل نايساحانلالما ميله 0



 انالث نحر نانالط قلع صل نعاني ل ميعاد فلاح دنع بلازا شمل
 بلغازبث اراوا لجلا | نه برنس ىلع ص متس ءعركا يلع اراب
 ةروعلاهف ذاهب رس لجان هناي تما اوال و انو حاس ظن
 نالطلابو| ساب ىلح نع انعب ا ل تسمو نكن ا* ناجو ن نيلطل
 هلك ةلسللا هزه بالو ىمشلا اذه ئالز موبلا | ذه ليكي نا
 انكاذ كسلاوكنأو ىبشلا ككل ذئئد اكو ب ىلح ع دلا موسلا ف
 ثالث همزلو بنللا ل ثالثلا قالاعلا بلع مهب 3هاملاع
 2 ةدينل كضلنملا ءلل اب فطختال يل اند هدد ابئلحلا ف تانازك
 5 3 ثالُنلادودول اقلط ثالذ هيلع عش. هنام بحاجات ال ما نيلا

 نالطولع نعاضنا | اسود أن افك )0 مزلادو تناوص

 كارما رست نعداو تلحرد انيمهاناكم اهل حدب هلحو نر
 ” قالطمظبالل هنيبراع نان اسس ف اهلوث لدهن !هاهيعازتو ا
 0 ١ دياب ايس يف اهلوف لن ناب بمالك غريبلا وبال ماوي

 0 0 ههلعابل عالطا الذ | باس د اًنهْس وصال )نهيان

 لبشنالو بارلع لعب لانا يلع د ولعملا كاكملاهاهج ىف اضن

 ملام كن لع ةيرفنالا اهل وخر لع ةعركم اهب وكن اهلوت
 ةدحاوبت الثلا لاوحالا ف تنلاطاملار اهاوغد يف جو زلا اهب نك
 صمش اعقالعلاب ىلا>صخش نعاضبا لبس هنارذاب هل
 2 اهكيؤ اهلك است اعيش انا لاذ يللا ةمطتلا هذه "ابدا .

 مقبلا, باجاذ الما ىالطلا عوفي ده ثمرعو ثدحاذ
 لادبسو اهلكان' كاع _ىولعملا نكت لدم ترف داؤالطلا كاع
 | اشمالل الا ني وك 'ئدلو د دموع موب هلجرزل لاةنعانصبا
 | 00 تاجا /اذااطلا وع مهلبيه انمماؤ



 د د ا رج د يلا و ا انااا” جس سن حس بسسس حو سدس سهو دم سس لس م ٠ ملل مويس

 08 1 ٠

 0 برر ىحن هنا عيسد ثذولا مونلاب داراأخاالا دلوكدملا نالطملا

 | نول لسد رادلا 0غ زئالاوس ا هنجو ن اع ئلح

 2 ثدبعال باوملا تنعي لودر سبل انه هنا

 ! ىلا مرلا لابس سلع اردتم اني هاذ كل امال ع
 ملط د نالد ثيل لطب نا نالطلا,نلا>صيش نءانعبا
 ,ياكشولولا كبدملا عياطس هلزنو بيبا كك راومب كيب نم
 ةييصانبلا دعب جانسح ا نا هناب ساحاذ قالطلا هيلع عحا لانو

 لع هلال ثنح بلع دولوملا عطس دومدع يلا نييلا كلو نم
 نمحانعبا ليسو بلع شارح الذالاو كيبلا كك ىلا ريح
 مساتالث قلاطىنو يصع ىلع ىقو همالذ كولعو نا لان

 ا اجدع درا مطب ايران

 اونعوب قادما قالطلا عون دنقل روك ملا نئلطم حاجب
 هحو رز نماّدان ميجا عم ا الطلاب ىلإ

 ناو ةرولا ىلايوجار داسحر ارولط اذا لو ءزصع مغ هلحا .

 طعن تاججأ هنايتخ كال خالال ماكالطلا بع عقي همم ٠
 صح اكد نعد لام زي يتحرلا قالطملا نإ هكا | ذا هدام
 قاكسلا ماوس اولاد يف اب نيدإ | نتك ننجح ثزحالف ككذب

 ايمحيا الط هنجو ز نلاطص خش نعول مرلا ليسو ثنح
 هركد قلاطنناك ابطعغت منا اهل كادذ ةجاحايم بلاط

 باحاةيوجر ةقلط ءا كاقلط الن بلع عقب لنه ثالث ظ
 ١ هريحر ةنلا# لع منو دوكملا هذلاح ئل احلا قا | ىه هناي
 فالطلا لغلادن هوع عمرج السد صغش كءانعيا لسسو

 يره افشل نكل منا هرهدرل ل ا



 5 مدلبلا نر

 7 نكس كلعال هاب اجا يلرالا السلا # انكتب ثنع م0
 | 00 ثولكحا يلازيعذا نااهل لاق حس ورملا هيسلا دلادملا 1
 ظ يدار دان اعله الايه لد لا ناد جردودا نزخ

 ةيلهالا مانا دود كالاعلا بلع عد دزحلالاجرتلا ف عاوجاللا
 1 كللطارلاهرظناو امتنع اذاهمارهتس در لاه ل شلاو
 ٠2" كالدالاعراد تلحودلا هجر زا لاذ نغلدرلا ليسو
 فتن نلاحرو كدزملا اعد راعدارا اسال نلاط لاذ

 هرطهمل مناف بهاحاال مالك عقب لل براعر اف وحرا ملا صقرلطلا*

 برد اربع لجل اود له نيود نب ف كااول وحرب ثم الثلا قالطلا ْ
 عي < صخت اطال دعو عه رئماهبولك نالم كاع عجب ملالار
 1 الطلاب نلزملأ هلاجفنالأ . عئابلا كاتس سوزصنف اين راسا

 زهد د رالا نيام ناب 00 0 لآ ثالثلا
 تالاطلا بلع عقبال كابوس ءاجا درك دملا نالطعلا اع عقب 313
 اكسااناولخي ناقل نع انهن ليسو ل لملا 36 كك

 ,.لاعروكرلا ل يئا اما الد من نالطلا عوئد نفذ و 5
 شرب قالطلا هيلاع نيالا بيو“ ما ف ؛لطلا دل عقد 7

 ديب 00 داو نيا دلع ”نلطل دوكذملا

 : و ا 0-2 دع وو

 نفح ني يل 22 ل :

 00 ا اماه فالك
 دا فوالا ةلاحلا ي نالطلا باع عفت نان بساخلال ما قالطلا
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 ك3 يةغالو ليبيس ىلع نا بزعل نم
 هدد ثرايك نلاع اذ ةعاسملا هزه جزع م«داويجر زاد

 اهمر ارد ننلاطال ارجو رد ديشد لا باولان جرحا م مالكلا يف

 درا اون ايون الولاد ةينادرلا هغاسال خرقا -

 تسلانرل يشدارلا لزق نع رإدرلا لابو لافال لاح لغناو
 «باضرع ارذلا نمَّردعا رصحووا كيجر نئيملا ذا نحو نل

 هج

 يا

 ,"ف0 يطا راب نالاعلا علب باجاذ ثاوج نددال ل4أع

 ركل ان نسحا ليهو نكي لانا رد دعب ةريونشن ارقد رلا جب
 بلا فاللع كحل اذزؤلا نننعا لانو لركلاكت م نلااط كلداذ
 ىلا !در ئءازهب لسد اعو اوملا جرد يرلطس
 هادا 'ريع نكس الو ناد نكس ادب ىلطعال سان الطلا»

 ' هيعرا بع مولوللا مسج: اديلع ددولول ا رئادلا كم لانللل ا م

 عادا دبل عر ول وملا راولا ثلا ب بلع لد نك

 فلاحا لع الاطلا عقبال لاب باحات ال مانا يل
 0 ةرركذلاادبل ع دهولوملار ا أدل | ةنلكنسف
 ناديك انعب بسر ايلول ندنلا 3و ايلذنلى مل
 تل احلال العلا وساد وأ لوشال نا نالطلاب

 1 ا جلى اف لهو

رصيب ١ ناكر ل هعاسوربر ةروع دردل شا تكل
  ءاطع

 لافت ؛ ل ضلاحلا كك هل يراسل هوا هاثنع ل14 اىرغالا

 ل نشازعبا لسد انلاعن تيعال نام باجاذال ماردعالد ا

 مر نحو النا لماذ ينعش طالت نجر ز نالطنلع
 ل ةركرل نيل هلاعمداكجو زن اًسسالد نلاط كادي ذأ

 ثالاطلا ىنل املأ اع عقال ناب با>اذال ءا نالاطلا ع مب نم



 «دؤلك

 بدلا وعيال حيوي م ١ لتق نم
 .همولابع(رع ملا

 اللاب نلح ناجم ليسو هما ع زن مس ايررشالا روكذللا
 .انقدت/لاسس ني فلاح ايسان هداوع لك اذ اماوط نالدلا اك يالا
 درلملا ابطا اكا يق الاعلا عود وب هانشاذ كك ذ نش هرزلاس
 ديب اكل امن الاطلا بلع عمب ادب ءارس نع انالغا نم اع ع
 عب ماب ايائإل ءايرتملل )ها ءانشا ن كاكارس"ولذلا
 :الاعاءانذا نننتت ل لاو ي رلذل ادي عفاولا لكان الاظ كاع
 خالل عارم !سسو الاد بعنلدمربع نانظلابل
 كلذرد نلحلا ثييسند ٌنلاط كنان هزملازادلا تلطر نايل
 الغ ماب, باجة نا 2 )ده موسما نكد ىف ةرركاملا دادلا

 الطلاب لح لدر ىلازجد السدو موبملا كك ذ نعمت فلاحا
 عقب ذب هعز إني ركرلا عاضد .كيدونجاجرلا عون نا
 كا ييإصؤن !هوالا ماس ابلا دنغوا ذاعااجل ف ةالاعلا كش
 فلاحا نكي قام ناب بايلادال ءارددو مب نه نكف نولي

 انعبا هببمد لثلعالفالاو ثنح ءعاض إم ليرلا عن نما ٠
 طادلخردالولا هيلا الاب نع نالطلإا ند احر نع
 باجائأل ءانالطلا هيلع هل مند لاه لحدا ىئلاخا ك دان ليغ

 نالطلاب لحن ءالعب لبر 3 قالظلا صلاحلا ايم عقبال ناب
 7 مهودنن رلااذ مم ىالولا تذولا يف هلام ادب ف قانا
 هنلكءاراييدرهاد 011 رلبلا رع ىلالاه لونا نو ليغ داو
 نالاطلا كاع عقب )دهزد اس مو ملا صم ايبلاروسملا
 32و اي شابرلا نبوفتل نالاعلا لع وقب منار ساحاذال أ

 دوظن ماين )طلاء ايل ءنللا هلييس لاهيا دماج نانا :
 . شر ا 2:
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 كثيب ىلا دوملا م ابك نا بع كح هل هدي ىلادوعلا وجر ن وسرلا

 اهيلع لكلا د نندلال ءا رك زد وللا نم ئلاحلا سلع ليهاضرز

 اهاهرب لماع مكحلا كحال |ىلحلا يملا حلا رملعال هايما>اذ

 لصرب نا ناللقل نكح لحر ئالمبا ليسو اهجو ن كي ىلا

 مي ل ل لوبد | ءرطينو | فد دبر ا بحاتمل بع يذلا ىدلا

 ظ مح ةدملا اف دا دوكارملا مولا ايف ولا بخان باز الس رمل
 ا ثنعللمروئارملا الا هلصرب مر عانجالا م دهنو كضئنا
 َ لبكرلا ريف دنع مكاحلار ا بكر ىلا وددلا ءرفم لهوال ما تك رب
 ظ 0 امهناكرنلاحلا اع اذاوال ما تالطلا عقد الذ بلا عقرلا مانا

 ال مانالطلا عمد ركرام رهدل كزدارس مو ندا )نس وهو ئرلا
 ةاعجملا مرن هبح اًدحل ندلا عهد نفضل اهلا نكمل اقم هنا باب ١

 مول ادبلا عد دلا كارطسلا هنكما 1 الو ثزح هنينغ لل

 مئاملاو ا لسور ىلا وددلا موطدالو )دقن مر دوكذملا فحلا
 ا!نيبنم ليسو اد غو ىلدرلا رك امون رك ىلا عدرلا ماظم

 ريزلا ]سس اع مهار و لجو ز ل نند د ل>ر لع سطس اريل ظ
 اهرصال اذ نيصن مر لكان اهل عقد نا الطلاب للا 1[

 هئاريشنو ركدلا ف مانانكا انو رك عويس أ يءابالا نه ذو نا مذ

 'ذهةل الار لعهد اهدس امم انا سانا ءولدم اهل عقرب
 ظ ثنا لال نالطلا بلع ميدل بهاي كال ءاقالاطلا بعون

 نبذ دروصلا لعل 3س ا ماكل نعال لس

 /كويسشراو "| نكذ اد ريع وش نازحا لاغنى 0
 طيز امبالا مدو تنك د باجادإل لا فل ليف يلد ل

 ثلع راح لاهلك نكس أذ لي هرعجب اناوادكا سنا تلذلا

0 



 ظ ظ 11 ل ا

 .٠ قلح مانعا ل ثندحلا يف انه دئال د كاسم كك ن دهدأل رهز د 3 0
 ١ 1 لاس : 1 2 3 متلو تلك
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 . ةبطب بلك سدو ربشلا صم ّيربتملا | نهي هرل و بسك” لك اال
 تحرك ثيعبال باب باجاذالما تنكر مشلا يعم ديد ان ك1 ذا لنه
 ىتذو تالئملا لحما ار ونجبال ءاصش ئظحا ذا اذهب | إو لئن
 ١ دج للي نلطا اناو ديوب منا ةلجبلا ثركذو مولع لوم دل نإ
 ١ 2 لعيانلاولا ننبلا بدي اهةربملا باجان الببلا لوطي وا كريب
 0000 لو اهددلاطب ان نكسلا هله عطون الئ ل حول اعاضب ا ليسو
 0 يفق رعي لطانان سلا اال ما ثلع+ عطاشش اهبارو فادحاولا

 200 فصللاو شعاوصت يي وشاد ةرئساسع رشم الواالماكدنع
 03 ينك )يبس عبجلا ل هبلاع ثندامل باجاذال ما تنبع 'ةيسبخ نغاملا

 1 0 يللا غض لع بعل كلاي يسنش اددا در انيال فلاح
 ١ حبر نوح لس“ ثحادم ادنلساو ركن يه أجاد بع خنالد
 20020002 بوكيل كدرلا وشم دعب الاركرزي مر هند اذكر باذن

 ١ مطالارادلا نعل حدد نلح نيد ىلدملا لو دبلع شحال
 7 ار , كنار بانل ذرادلا لوح دب لع مكحي نإ مالا عرس لكحل
 ظ 1م عمه اع ءارثءرغ ممجو ارعرلا عياد مكان لدول إسم
 7 يلدرلا سين لسا شلح هنمرج اابإ لك ئه ير ولارارهدلا

 0 ملول نالا لعل عله ننال هرب ركانس ال نا نكد نيش
 0 بااطنؤحرحا لعل جر نع )سا وزللا يلد ام. لع م بلجا ول ما

 2( لكل اقف تكسر انك نو يب كل د دابق الاطلا لعل مانذ بامحاو
 ماعؤلملارجر ناذ يش عقبال درع ىلا نعمطقنملا ؟تالثل اس

 . هلق للاثول جباببلا طعربرشلا يإ يلد 20 و

 واود دنيا ١

 اا : 1 0 قلاط

1 7 1 | 
 ١0074

 م 1



 ع

 هلساد مقر ثالثلا كالطلا + يوندلا ها هجران لاذ نلاع
 نلدريد ليسر يم عنب مالاو نقر قلاط ىشوغود دئم لعيب
 هيسنغا ملل لإ ىلع رداؤ وهو لحدا لجن لا انيعما)اع لاهربإل

 هنلارز داب ملكا كدب ثنمعال تان اهزركا نوكت طفل يزل

 اذ انلاط بوكت اهملاغ مي سلس قمنا هلحر زل قلع نيد لسنو
 امد اهدا لا باجاذلا ماقل طن لب اهو اطب اص يراج
 ةارماوعرج اليم يعش يإ )سرا ئالاو ثن>سانلا نلعا نع

 ذهن ةمملا هزه فاهج رع نا قالطلاب نلذا هرزع 50 ]

 ولهما نمل دكذ دع ثيدرو مندا م اهجرحاا دالادب تيدلا

 دنع :)ط نكذب بلاع عمل مساح اذالمانا ططلا كعونب بلع

 ناذلطلارحاوا نإ اهلدصاو و رلا ف تاذ ين هياسسحكللطاملا
 . ةكمطاا د تلاقف قلاع تن اذ يبوبإتا : نا جورا لاذ

 متسيولاط نياوناؤ كوم ١ مه كحلا تلقا يمرحاللات

 ار ا ! بلاد عاتنمالاو عن نال قالطلا عفبال بره
 اجاذال مانالطلا عونو مدع ل عرد عع ا زه
 0 :الثةرم لادلا اذه نكسنال نأ نأ لاب لت نا ةؤسو
 تاهو هدم يمه انبلاخ رز هدب هلجر ل لذ ندالو ربا
 تالطلا يلع وون اب لكم ل ساو :رخابر ا دف ناآس اهاب| الإ

 الدلتملا زعل ورب قالطالا دنع رادلا يف ةذانعالا دإب باجاذ
 نكيساال نان الطلاب فل نيد لابس ولولا روب جثنح
 صين نود سم |نعمن نكس اذا لنه ةييساا هرهزإ دادلا هذه

 كءادلاهزهااذ دال نلدولا» اذه فلا زك لهرال ما ثنع زهاملا

 يرش

 عمل



 .لفلب ذك حرص نأ

 رسلان

 .بللا#

 انكي, كاناردا ا صيملب نع لاسرلا بايبنملا بنس ويلا ككذ
هنأ تالثل ا نالطلا فلاح انا )ناكذاللا طع ركيو :نلطاضرحا

 

علل ثنعاماملاع لذ الذم يالغلا كاكملا اخ دبال
 هيلع 

 ٠ لنه ثالثلا قالطما عوذرب كلك اذاوالما الذل نالاطلا
 نلاوعا و هلا ونحو

 ""ك|كانملطلا لاو «نلطاكّبلع لكم ىلا همي ترم
 ثياوراملا الع ئلط عد وب ما ثالثلا اهببلع لكي نموا هدر

 .طيعتلا كنا, باجاذلاعا فيتا ةيئاثلا إعكايرشالاو اهب . :
اههسنرا ل سلو ثالثلا قالطلا ةدحإو فلطادبلع لكي ىلع

 

 وا :
0 1 / . 

1 ١ # 
 ل 0

0 0 ِ ٠. 

يف دنئآس هنا باع نلاعنال ؟رها راع تيم دوكرملا بابلا
 4 

 ماج ادق العما كعب عي لذ حىلات افرع ب دل ا تكد

 8 ثي>قالطلا دلع عفر ؛يسسلا ضماولو اهبلد هنكانن مدني :٠



 هضم ةكارعللا داذا م كتلذ نت مويوملا نال نفل طن يرمالاو نلاجن
 ةيلطاربلع لكي ئهيسوتب ناصح ذرب ىلا هل شدلا

 هللا لعروس اديلو كروع ص رحغش : نعال يسنو ةرخار ١
 الط قلك ن ئىكلام قاحي ؛ قلع اغلا حاكن ءرعمن ملكك قلائل

 مامالا ديل 11, نيلائالابسان لادتفد ءلاغد نارماإت هذجو
 انتكش اذا لهرال مان 'لزطملا عوند مدعي هلع هدد! نهر هد اللا

 بوسازس ءطساو كاكرلار دقملا اذه يعن ىقكلملا مكمل كنز
 لاسر ديد نفل ئهءلكح مدعرا كحل صالا !ىع هائلاو

 ”هسارع# لعبد ريلاقل هيعددنا نهر يفد املا ماماملا يعطف ار
 ”كتكذ بلع عنب, را ميسي فال لناس فصال صم كود 1

 الغلا عودو مدعابل هلعوبلا ئكر يبل اًنلاديلنن نوعا امساجاذ 9 ا
 يل دع د ير الا داق نال وكذلل جالا عدا دوكذللا أ

 لاسالاو لي قالطلا عود ر يف لقب نا دبالاو نكذملا جاكسلا هيبص 1١
 هنعدبإ نمر ضد اشملا | يال سسبلو ند لكشلا ةلا> ىف مكحلا مدع
 0 | ازهلا )نيد و دلؤملا ديل نع هدام انس عمن ديل

 هوز : نرواتأد دليلا :لهوأرادلا هزه نلكسال ها قالطلاب لاح
 5 رم ويلاعر ولولا !ىملاب عارم سار راب ساينس الا اهراعر |
 انسلا ئئنملا,كاننالا ىلإ عئرلا دعا يقاولا همرل نال دل «دولوم
 ' ال م نالدعلا عي ركد يبيع بولعملا لوط! نكسو اه ابان اهل
 : اما كالعلا عرتر هني موب الايس ردإلا نع يولسالا لهو
 "و كايشارلا هنيوغنل ن 'لطلاميخإلا اع عمد هءاب بساجاو
 دولدلا لمد لكيوكش ان تلىد نا تالاطلال تاننيد
 هكدا مهب لاف 0ع ب لو بلع

: 

٠ 

 3 ةنحا> اه اج د 3 ِ 07 ط

 ظ
 إ
ْ 



 0 0 ا 0 و
 0 |" ١ تنهال ماجا دال ما ثلعاش مدلار اودطاو هنرطع يطا, م

 را, جاد ثني لعل اهئرم دمج انا نيل وار لافنال مي ل حا
 ايام برلا اذه طاجسلا نلحزند لسد ئرطل فعونو 3 م دم ١

 | كلغ“ اجلاذ عم وليه رزلملا ةراشال صداع واسلم كب ا

 0 نيد رند لسمو تبع ل كظزملاغ قلا>إيل نسم ئلاد 27

 هًلثلا نالطلاب ئلادرو صخش بن رغنل ان, راكب 2.اناوارك >-

 ا ماشالاثلا نالطلا ع لد وصال انه داك ازا منا ,

 خلتسم ثنع لونغ زبلع مع نلخ ول رئاعا داس جادا ٠

 / اهلائاامة يمحو زن نع تتغدلا لاق نيد جالصلا انا يدا

 ةرصار ازد جدانو دلل لا ةلسلا دعب اهل لا هجر

 نحايلابالالا قالطل ام لاح نيد يلمرلا بس طسرلا

 | مدل نتكمر ةعازجصمل ىلع سول نالذ مغ وم
 ١ مسن نلانا نكيل منم حساجاذ ئالاعلا باع نب لب
 011 هدا دورا لاق نس لسمو ثني ( لع وشم نم

 . ت8اقلعام نا اهل لاقف هنلط رد قلاطدلاذ نبيا ١ذها
 ةتسلا الكا د نلت هلا وه ةسظمملا+ كلل اكل ءل نيل ثلاح

 | ١ كلاخارصكذ1باجاذؤ الطلا بع مدد لنهاهلا نترننالو :

 | _كاطكاسوب عونولا رع قل اط نلخدو طوحراا نها.ونم احاو

 0 هيكل ل طرلا كاعوتب )اول ان ان يذم شاب نا 7 ٠
 0 طادواءالسواديز تببلذ دلال كلج نيد لئيسؤ ى الط

 . لاطار

 ِ ظ 5 3 عويس سم

 10 ا

: 7- - 



 دكتملا غلوم نادر هن انسه ل امالؤل ما ككملا ذعاع له نلطا و
 جو لطيسو نول خم هيمد يسلم نال كد نم معايير

 1 2 لو 0 اا
07 5 1 0 32 0 

 ببي ا » المص ب يبي سي يسبب بيب بلا بيج بس 3 -

 , * 0 / ٠

 هل

 [ةيكدج و نو نود هسئبرطبلا ن|لاسان "الفلا دليلا ىف نكست ال ىلادج
 ادب ولد ب جان نك لذ لمدخل ئابلقل نكي مو هلحو ْ

 الطلب نلح نئد لسمو نجر كلود هيضن اعلومج نا)طالا
 ١ طرد وويل ناكا ذا لذه كيد لح نال اه ا ءلجود كنب لع
 هاوس ةورنسلا لل كيبل لول داب تاجباذال ء!ىالطلا مهب
 للان ل نيد ل بسمو طفنصلا دوجون نالطلا عفن ال ءا اكول
 ماس ادبلاع مولا ءارملا دعو ةارثال لاظن الادب | هلو لع
 جدرلا# محدابملع سرا وش ارو تررلا كيلطا دالده و زحا
 ملال كح ذالما فلاح عافت لذا ئلح نيارال ءاؤاللع

 ّ ئلحلا جمتو ادبلاع ىوايلاردل ثملاد ثبذ الط نكذب
 ننو يرو يكتب نلادولاع لبس واوط اح ثلااحلا كش اذ
 كار ايبلع روفلا,اىر باجاذ اهبلاع رمملاهائد لاه ةئالاد .

 دانإ ىجزب اور ماع رلا ىويالاذ ةينال حد ودرلا به ايهلالع
 اذعالا قالا, لاني لس طرا دايد , واد طملاك جد را
 تاع !نبوباند حرس هرم ناعم دهاصنا ثالث ىداسف ىشنلا
 م امانهوز راسم راند للملا هيلا يداسن اهلل ثدعال تاحاذ
 اهنصي العا نهرب ع فلج اما زال ككد نا ديصتإب
 ريع اع ك1 صائما ورب لال ةياخلا قاف ثنحب هناذ لالا هننإل كا نلادولام
 *تساعبرللا امل اجود ام تالثلاف' لاعلا,نلح نيد لابسسو
 ميلا ذاوال ما ترك له اىباط هلاهد مم الهلا سما اهددال
 يعم زلط اجلا نم ةرحاتاو قالطلا نيا ءلاعن هيج

 ف

 موهو'

  1 14١بي فاخذ أذ د آ :201



< 

 4 قزلطالا مع

ردار نييدت ءل نين درامإلل
لد هرااسشلا لسور ما 

 1 لدن د ي

 ' مكالئاولال ثالزيرإ : ردارن تنع لذو كازنا سلال نا نالاعلإ
 ,' ماسالا ورا اسادبسلا سبني كزنال لنه نال | يلق اذاو
 _ دحار ء!زيوأد بازنا مج أيش ل هللالو رت انزل !هو
 نا مندل دلال دامس اذ ال دا مند د أنعم درتم هلال ايم

 ظ هبارنا عجين وزن درنر رك داماببمولر باونا تالع

 2ع ورللا درا )مسد اهتم ء ١ نالطالا دش تندد
 هام حرت هنا رم دلل !4له نكتسنال هنا قالطل !ننلاح
 هاا نا ةريد هيد تلد بلا داع مد قمل هس الاد

 . ةرغتملا ةدلاررث اال انلكا اوال مان 'لطلا كع عقد نم
 لج لعيد كاكا لمد روكرملا دلابل ا ىلا داعاذاو د ايزل ان

 درذللط هور ايزل تلكم لا غدا ًمسدب اس له انذ ين ىلحلا
 تكتسب [مىل حازال 1 مدل اندؤلر اب نلا كلج ملا نايم لهوال ما

 0 مرا )بسر اهم نزل عير ثنحاؤرن ايزل ار د اميل | نيد

 التل بلولا دف ادب نن اراه سابو ا كالاعلا, فلاح اجر ئعويلكا

 "الرسل ل ئلحاذ اذدوال العله قذ ان جول انمولعذ
 تبهنن اب باج اذ ثنيعلاه مسيل متاع هس مهد م يلطلا
 . ”ترلدلا كاق رملاو ابلاثل !:لسملا نإ تنعالد يلدا لامس 4

 ظ تف كاع دول جاو لعاح رهو بكرم يس اي امانا املا لالا ا

 تامئالعب بمر لعام سر بوث اًرخا عببل هسا يناثلا
 اذهسلبالواكيبلا| ذهلاح نبال دا بااهللا له بلال فلا

 5: عقر ناولا ليهنسر ملفذر ا ةيلفش كيبل ا طباحنم مدي برثلا
 بوتر ثدي لام اطيل سلاشر ! لذ بونلا نوطذ دادي

 اهلا



 و >2 جيصسا ج77

 4و اه .

 هلباي ,تهاجا ذي تهيئ سانا دير 1غدنيبلا )رحدبرا راجل

 دازعرذصل درا : :دبوثلا سلال مسالا اذيل ركلاع ثيدي

 را اجلا عولب 1 لافدر اثم !ىطعال هنا فل لاس اند
 ١ : ا ل ل

 ل كعلم علت عز ب لاو هدو نال ءادن لم باجل ءاشنم
 0 رد ونكت نا كدر ن ةبغو لة رول موشن

 0 ال الا فلاح نلع اماوما لاا ثالث اخل اه دوك نه نمل

امل اوشن بتم نكفض هيك تلات اانا كلش د هذ
 م لبو ذ يب كيش بك

 4 00 ءاقالاعلا ع عفو لدي فلاح ثيسلم تلا فلا> نا

 0 00ا :ة نمارغز ايمالاعاو اد ان ءزلاب دمه اد ١ ناب باجاذاهئ اميلم

 َ عالمنا قلع اح غل سيرك ا ةيسسان.ل اهاوكسشب قالا كاع عقب ل ملاجع ىلا
 | ا ظ ا!فنلافتم ىلايب نمل عطر ءادلا لرش رئت نم نالطلا قلاعول

 *ب العاق اوملا ديع3 د اهوكواذتا ثا دسم هثلح كعقشم

 نيا هسقن لاب قلد ل لل نين اان راب موو
 ساد لدا لا عركم دار قتلا ايسانورو ٠

 يو

 رح جا نو ارو... معلا هجر مالايملالا عش يلا عببملا 'ل عرش وال كاع قل ىملا لاي

 4 !جداخقلامبتناامإب ذيب دج طلال رزان : انجرو سار
 «حرش ل لان نبا علا سامان ذنوب ويدي

 ٍيئاملا لاا لات اسد اس دول ميرال لاذ ميلا :

 للا! كاطع يع ساايباجيلا لال ل لاففلا دنا نل كاف دابا
 قلم الذ و يلا ةلهركذا درلا منكما لله د اندلا لا قل اذ

 اليسا زو نااتبسو رجغايااغ مس ان ناولاط سنن كرلا دهنو |

 كلاي و تيارا ابر ليسو
 3 يكس ما كك كالاعل اعلا بع عتيل ذم اخر اهضر :نلاط



 كةرئازجا ل سدا <رهسرلأ ذاب ىالاطما بلع عجن دنإب
 كسر ملغ انؤماغادلاو دز هج ا اا اج
 را يلقي: الطمرو عل ثبح ذل تلاثو يجر لام لا
 لاب الد طا)كلا كالطلا هلع عقب هام بيفاجا الما الاطملا
 - تلال ن عادلا لبسوال راب ته زاعا اغ اجوزلا حيدر

 7 ثالئرإ لم لع ععب لم ثمره 1١ الك قلاع تشالنجر را
 هجر يا رهدم كنساكلا ةيوحر نلاع لع عيب ناب بيلداذ
 ناطر, لدي 1 لد نالعلا لدن انعب ل سردا
 تاجاذاوي . 0 كارول 0 ىلإ# تنبع 0 ٠ ماماذ

 مويا زج اها زاملا وجو زي : منا كاك نع ادعب تنبع ىل

 علفب لبيع مر موبلا لكل ىقذ نلاع ملال ار اشالث نلاطيو
 ٍْه اهملعا فلحراش ني لاءلاب بالا اذ :ءالشلا قالطلا كاع
 يكاد عز بسر غئداماو ا نب

 يارواعاطمر رون اهون نكمسم نع م نحر ١نل قمين

 0 اطيح ! همام ست ادن لكم نلاط فلاط كن عيا ولا
 اهلاثنلا محلا اهنإع كي كا, تساجاذ قالاطلا كاع عقبال و

لق انجب امس هرذاله كاذب باع مخل الذ اهج تر عم ظ
 ١ هل طا

 ,  مسلجاك كفل اخنالطلا ىلادنعانب بال بسوسيلللا
 0م دانا :او ايش ةءاعو | هسلشن !فدو هعوبو اهلل |

 سو نيرا زول ميد ذاذاوال ماكالاع يلع مكب له
 لحل ناب سل اح انس دجا اهعاان اق ىالطب هلجو نط اخ

 اتلسو ءااجرزلا باح سواي نزلا دوت ذملا ثلاحلا اع
. 

 0 00 هاو لكتدااع كلغ انلاغ ولا فلا نإ ديتشا



 سخر ام اني سم ال نصلخا لامه دبا عقول اخ كفو لد
 يحرن| لزرع 4 هزم اقيبلافل قلاع كامللا نع بو شدت ءافردالا

 اذ له نلاط كجو زن انيعم اهلا بمربزر عد دي مو اذا تنو يدم
 عاجل اذار غرر ثلا لعبلا جلد دب صحب نئزيعر لعبا فغر وذ
 'نه) دز رويسسملاب السم وسبل ال بؤلرلا العلا بلع عقب
 ناعوظولا مرعب طرأ و هرم لهو اماعما تن :اذانهلا» ةرعاح ةدعاؤلا

 1 قلملا درهو نذو دودو يلد + اقيلوتلا ةدنويج باريس نو 2 7
 ل دئلاساا نيد نلملا منال هاب بهاجا نة دملا عازن ديشابلع )7 |

 نايلاحلا ىف ئرلا درئلا هد اقنلال ثندالو رب نإ ل للاالذا بلع 0

 هدا طز رايس راعراعو ثنا ءايعلا ىف ي رعار ركذملا ةدعاقلا» 1

 2 :دوبملا سذنما عيد نعناع نوكيا نالعلاعربو

 كلين ديماإب لو قيلاشب لابي نلهطب العلا ناعولاع ٠
 ا ما قالطلا هع مد !ىالعاجر ا اهركمرا اليسا لذدو

 ماها لاذع يلدرلا بايهتملا )سو قاللطلا ميم تاجاذ |

 ةمملا هليل كيسلالا ءاقي دسع لع ىالطلاب ئلح ند يدزلاملا 0
 لولا لع لاقل اكثنحلا هده رابع ثيي لوا هانم ةرشعالا 0

 / ”ملد لانج دجرو ءاارؤدم يلفلبلا لال انداماجاذ كارلا ٠
 : هس داع شابلن دخا دنع ثبيلر قلاطا نا'هليسملا ةروص ظ

 كيبملا نع ءانب هناكد هيسكعو تارنا نبل نم انايزاساملاو 2.

 در يانا لدرلا لا ببسي ارنغ ثمل جاب ناعدنع
 ] اهب افا هنا هرلاو اهب نبا ب :الطلارادلا نكس الطلاب



 تاجلإل ءانالدلا دعو لد نارارإل داك جءابدان يرجو
 اهلا نل> لاحد نار ركرملا ؟ىطا هيمان اد نالاطلا بلع عشب هناب

 ةسمل اهببد رت ناو نكس ئطكيسل هما دايساا نال ذر ركلملا نادملاب
 الد درعا ال عيل > لا >اوف نكارم نكي لالا اذكو ةر وكامل

 ىيو,, 2 سا *لذدبال قر ا“ نادال! مسح احلف رص لام
 212 8 قالاطلاب نلحاوإإ سس لحال ايلذرد كرس
 -دعا ملا ادحادالااو راغحلا ذك لدل ن٠ راع مهر وياج نه

 تينكيل فر لام فلد كالذ دنع ليلا هذه ارقد كا فلاح كيال درارمشلا لس هأ) بسم ىجازد بلانلا ليش طرداا
 مل ندي شلح ناب بسم جا ننال ما ثنع ١3ه هرنعةازفلا
 مقنل االول عددي نإ ئلاهزذد نع مدنا نضر لامبسو نكي
 ال ما لع نب زود ازبع دلال د فالئلا ددنلا خالغلا
 لكرنناريعلا رع ف فيوط نكت لع ثلدحال ء امس جاز
 كالجر ةؤببسوعا و كدب صل: دزج كنصدع دندرع

0 

 4:7 ن1 واو هجر طقم ”٠ . هدو وم تلا# تلو

0 
0 
: 

 .ياايضسما د ا



 ٠ 7 هال

 الو نر راحتب

 نجر ءلباج م اوج رح لاالا اهبكتسسسال ن لح ةغاضاةطاعرر رر

 هدنبلا» لدر اع لاح سم ثلحال اموبولو لولا هني
 لاذ لس تدحالك امالا نفسر ذع ل !صاف اذك كلذ

 الزم دونر ىلذ | ثالث رارلا لطرد نا ةرلاط ل هيدر زل

 دلل برشا نال نعؤؤا] ادلب وح دلا ثالث لد عويجرب لدرلا
 بف ثارن ثمل ل وحرلا نكولد ليسلا لولايإ !سالا نال

 م“ اسال نا دعو دولا تع ءلاذل ةردار ةنلاط عرنر

 كاد نلاط ل ااط كل اذ ارتب قكم» كاك لاف ان اي )

 كالطلا مقال ولان ناو اكد تدل وم قيشلظد ثلا دا

اع هلعمارا نك هلصمب !:قئاالو رثالب وسبل اهلجحزال
 أنل

ذ كاد مروسل تءااصللاو رلكندارم رهو
 قاغرابك منال انل

 تارا يوس ا ثالشلاا ملاذ بلع قلعملا ددررؤسش لع

 لاا رخارا لاذ اراد 11 ذنال الاعملا لعمان!

 اهل رثكاديباع مرذ راد الاحد كارا الخد رذن ينمو

 ابنلا زعير د الن ماوه تكن نال ل> درب الاوت سسسلو هركي

 ”غرادال يول !ذرر اهبد ناك داو كلاغل ار ال وحب قروبذ

 يسلد وسلا اعظم كاف جارإملا اع همالكق لا لل طر لاو
 بارادواد راد !ذزلال هذمو نادرا ث )دال هلثمر

 3 عءاساو اكراشلاو رولا ةكرلمملاو وقوم دعالد ٠
 مدن اطنل اد كيب ارا كدر لا ثالثلا قالطلا هلم
 هلون كالو ىلكلرالا لهن يللا لزم بذا م كمالثلا



 ظ 4 قال '
 م كالثلا رهو ررت للا نلاطشناذ نارجب قاننال نلاع كنلا»
 ا تلاد الا ثالاثل | نالطلاا لعمل وجع لدرلا 'عروص يىرخا رن

 أ " كاثيولاد ساجر ىلا لع مسا نإ كال نلاع ثنارادلا ظ

 كاثالثلا نالاعلا لع اذرل يوما لع ويس اود ايف هيربلاثل
 تكونا صرنا لم اللا ع مكر نااك لاو لكس. سا ماد صحر

 انيس نلاؤانذا قنا طل عار :زئاح صان كيب( 7

 0 اسيتم كالانر طتش ةددار عزدر راو 1 ذنر ىلسرلا
 <2رويكاارسر ا بيجو دل ب مقدال نلاح ةفسعلا لو لال لاذ
 دادلا يلوح هرج هنحر د فال لاعاذا اند ثالئن ءالحنمز
 يغو غر وكاملا دادلا كلا د م اروبطت لاد ىف قيلاقتاا كاكو

 ءركلاو الا يرن ابنملا كحلهر نالط بع عنب هالو
 ملا: ءلل> ربل نسوا اذهل ا ضلحا ذا اددرال ءانربجلا 0

 ظ لاه نلع هلق موشح انما ناد كاذرو
 فمن كالطلا كول مرنم ٍارالما قالا كاع فب

 كوكل عربتم قهنسال د! رعى اذك رد هنجر نر نعساع

 لذ جدزلا دربمتما لاذوا سن ادب لكد لاذ نموا

 4 ١زلونو لؤملدل ذره عا« دك ذ لن مهما نذل

 كربلا هيجو نا: كاسل ىل ال ءا ع قلوملا دجرن ملاذا
 نلنإئب د 5 كابس رند نلتلط دنا ثنا ل ثااوذ ناع
 ٠ كالا اهانرر د رعابجلب نرحا إد + طدلانلا مدملال ما

 . نكسر ا و
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 نيكد ارب عارساملاو اهات ولا اماكج الحار رزكذملا لنفرنلا
 ل

 ظ جب ردع امان ا قالاعلاب هجر ن لعله ناش | أَو ضاالاحلا

 رتل ادظنلا لد تجف مشل لحالها داعانج راطدهاوا ٠
 ماال ما اقلاعم ئاذ ايل ايلزد )دهب !هالسس ان تح رحاها تعداو
 1 ١ قحلا ظئلنملا اماه دها مال هدبلا بصاحاذ 17

 ا ةنولط لوح دب الاعاينب من الذ قرالا "فسم ارز
 بنانا مل سمملا امار كرلحلا كح هارتكاملاّو انمار كايسملا ْيَحَو

' 

 ا 2 سل داهم للا ن)سسملا ادار ناصادودولل قالطلل ابل نر
 ْ ! : اهاو ؤنخلا دوحرن ءأرما قلق )3 قيليلل ا فاه رشا

0 0 
 ١ 50 نأ ا م“ ١ اي

 ظ ../,  ةسالكمةةلرازمن برجا رطل اوسلا ؟نازناب لال اوم
 م فرلملا“ تس بداح خو اسم اذا 'لسملا داق تالا, لكلا
 ١ 0 * انكسر هنا نصلعلطلا عزئر صابني صالخالا همالك
 ١ نفر شع بانل مو ةسد اسلا "ل سملا مار يرش ملغالا

 ا 2١ لطلا ععب ل الا 4ع دل ادم نكن اذ دس اه زد !نئقمل هبال

 ا 0 تلذرناإ ركام نهثدبلاا رفا نحر زل لاذ ؛لسسم ىلع ْ

 ا أم لين لا تف رتساو 1غ نسنالو اش نب ةنودو
 ا .. الدااهرمو |هلوم ١ ينايلا دلع لاعن !0ماتواظدجزم "راعي

 حىذ لي مزيلول لكهادبلي عسسل ثاوملا ىف اثر كادجر قلن
1 

 . كاملا ف نئعزمملا لاب ءاللعو نايالا ف ءاجرامدالا كلما

 هنأ. ةلسإلعا نار كريمح مق ولا ايد نيسحلااداظنمالار وح
 14. >مهاوجلا يس اع تارد ثيبل أ اذه ىفّتسلال ل الطل منح

 اج لكن وصلا د لكنإل نل> إس موزي يبا ىالط مال



 ١ اهاياب ج رخال هنجررن اعنا لاطلإب ناحل سس# ع نتا او ةامن

 دين ندرحو ١ ثار سويزم اك ديت جدر نيم 1
 ا ندوب كس طيح جالا رش اف ىرالالا بسم طاق 6
 دع كالا غ1 رد 5 نال فكع عقبالذ ل

 م|لع ازئالرع ثلسر زهاشم انا قلاح 1: ل

 .. ندر سس ناي نامل كد دي تا بدم ليم
 ةرسرا اس دا لد اردر ارهدرا لادالو ا نح اق اكرفنما 2 م انزال نبال

 تازكيالا ثوملا هد ند كد رعرا بالاول يفخر ا ؛ © همن ونص
 كام رص ال دعو ن هو قيلاط ناب نالعلا ندور

 تس زا لا نإ دلال نرملا لاذ 'ةلسسسمو ونا نأ 1
 مارتن دوا دكر نوا كزخاد نلف را

 'داحاولو كسزذالا ا ركانلال كفلاعاغب ,دلص عا قناع

 ي/انلاخن منرملا اغرجا برعوا نرلل هططشاإب ناليلسلا(
 . اهلا ىلارفاشع هلا طالشلا قالطلا هن لح لجر عنشما+ر درا
 ملول اندم اهبل ضسملا نكت يرابةرركإملا ةسادزعاب
 ا كساد لاند كتجر ر ننلا» قدبف تكن ف ارذعالؤز زدامم

 معاد يناعوهوان م يبد هد نئاساو اروتساع مود نشالخادإ فا
 ' تسال قزاعلا لعوب مد ييساوخا دوتكرلل ٍنالطلا دم :ء تكصاوخلا

 لا دوكذلاهلق هعزنو منمالو نكف عمةدسملا كلذ نإ ري مهل
 اهدلاو نكس ناهلون يه نإ هجر زا لاذ لجن" ييظسج

 . تاادبلاعاهئادص طارش انهاطلاد رهام ةنامءادا امير ' : 'ةلييسع

 في لاهل اصن اشاناحدلا سايس ادب وكف ”نلاع كلا 1
 . اهافتدار بوكذملاكالطلا ظهرا لع قبال تجاوجلال ماؤ' علا



 هلاك لالطل لع ملا ننذ نم هصيلال سانلا نعمل هلنمرفلل
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 ةنرتاس ومد ئلاع | اياعذا ئطيخلا دوج مردل ةسيئد
 هنرو اطيسملا درفبل انايحادد ترشالد هلعاوف ارض

 اينو اوأانادر هريدر دينم ؛رلر ذحالجر هل بساطه ح ملا )

 لادن نون هلامرلا يع م نالطل ١ لاح هرلر ل هزحو ان نكشف !درلا

 ارنا ةزلؤ لحد ذا قالطلا بلع عل لنه اهب لهنا ددب ةوراملا
 6-32 06-3 ايه رادلا رو لوحرب قالطلا لع وهدال تاوجلاال ما

 ب دجال زنط لان قالطلا ىلع تجوز لا ظ

 كال ايلا قرب كالطلا هلع مع ع 3-3 لماذ آنالطلا كاع

 ذل نادل انو ىفنلا» هريكازل دربلا إف لوس روك ملا ططللا

 9 دركذملا !ىملا هرم )فد ىلكيزتنلا يف

 هدي رار جالس اهسل> لذ ام قالطلا لعدارلا هنه

 العلا بع عني ذم همع ابصلع ناكل ضمب هلس هلا ددا

 نالاعما عقب تس اويجلا ال ما هس دلولا سيلك ايع هظلاع هلال
 اح لاا م ادوطون

 هدد زج ًاعوهر هب عراد مو لما اذك المج اثد د ىلاع
 اليل عاولانرحارنالوا لع دوليا هتوش ةوفو هيد لد

 يباع عقلا تارخلالو ما قالاعلا هيلع فب هانبلان الغر 0-5

 "ديكس نع هزجو ز لطن قددنا هسسلفل ايع قلع ح0 بسه للعلا
 وي ميسوم 0

 00 دنا هضاب !:ءلطنولاط كن
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 ف

 اهجو _ حابلاتنناب مكفاابلع كم باوخلاتالاعلا دفع نالوا.
ل سس جسسللملا دبر يبا نالط لكرب بلع معبالذ

 عمر جر ج

مار هم روف هن قلاد خلابه دارا
 ' هلشاللا لاخانهذخا ت

 ةنخا هنا هرلار نقش امم منذ سلاو ونا اهلا كلذ عنلاجس نا

يلب يتب اننا ثمالتلا قالؤل !» ىلع فلز
 .ءاللاطخرب بلال د 

هذا ناب ب | دا عاو هندعن _وكذملا دايس دل اهل يفإ دال
 فن 

د ناكم دربال ما هلدر -
لاحرب ءالذرإ للكا دان ل

 

 الحي | كا ذا ثالثا نالطلا هع عند بياوتلانادلا
 ست يالا لانبولا نسم ىف بيابلح ىلا بادلا لخوب

 تلاذ 9س وو رلائالطن مساق نا نع يبان ةلمراوب

 . ندم !نةرفنم اورعالو ادبزر لال يمل لقفل
 وحار ةنلاطر ان ابالا لماع اس ايم نانزلاط بلع عجب )نب
 ٠ اوخاسإبلا سن سلااذادهزعو مسالا نأ مدانلا هل لانا

 . هحالأك مالكب ثنييد ىنثلا رح ةداعال ذا "لع هبلع عذب

 بدزلب قالطلاو ابر لك ال ئمزلم قالاطلا اذول الكف ايزم
 ؟ةاقلبحا صراط كأو ثالطلاو كابالا نس رغبت درع لكل
 ًانييرتسلا ورح ةداعا اع لاشملا نلاحللا وتلا داليا ماكل
 "ايمن الطلا لاقل لوندد اراقب امه د لاذ ءادحاو

 لافاكربا عماما طعاما د انئلاه بزل التم ايرعالو اجبر

 هلخل ا زكل دال ئمزلب ىالطلا كل اذ "نا بسس ةيمالا الح لع
 برش ملاذا الط بوقياباوحلا/ءانالط نكذب كعوفب ليو
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 ءج اون ناو نيلدنلا بو معو انهي طال قل

 انهار 'رعو نالطلا طل زج نب 'انرك دان يف اند ن مالو منو

 ب يولساالا وذ للام لالا لعد وهدا نيرزسس الزم
 يمرلب ملا نكولومب ىح قيسلا يل سانلا «دانيب امزع زين

 نلذلار نول رند اورج هضم بن فطن اناوذلو انة هذ ال
 اوارم لاذ يس ءلع ا ؤلال نكذر معلا وار ةداب زن نالطلاو
 ” تاواجالاهر كنان وبول احب ا متلو عو

- 

 تيشواننوس ال احول ابابا ذا ُق طئقلا: حرعو

 الك الطلا لعل اذ !هنالا دكشو نالطلا لع باوجال لاذذ

 هاون اهبعالا جوتشي ئايبلع للاخ ثءوعان ؟دهانرا

 مشم نيسنر |ثويبس ناالا ا>وئافم بابلا ىلا او لذا

 دجا م ! ىو وهر نيل اوناع ندون ىإ ةدغأر ايراد ج ضو لخر

 با ليد دب ءايسراعا' ةنلَع لخدو 'لعد ريد هلرا نك ز

 الما زرداعإ درزن كب ثنبالو نيبلا ب! معلا ركز

 كالاطلا قبو نمويلا كس دي خيل نيبلا لمجال با ا

 ىبأإ هبل لعاو لد سوكشملا نالطلا عضال نئكو اش دهب طفلا كر

 فلذا انفاق اًصنح هركسمن ى دون كاركتس خلا سيسمح نكي

 اهلل شر م 'ليللا هلع ىف ثييلا اذه لة ونال ناثاللللا الطلاب

 تالطلا هلع مهب باوخلا الما نالطلا من لب عر نكذملا فلاح يف
 ”و اوم



 تضر هل لاذ 20 سل زب كاك لا لاذع هلا ناب نايصعلر ىكذملا
 . نجلا ا عنلح هبا نع دار هدم دين تدرب قااط كيناؤ هيما ؟ذه

 | اهلامع كع ناطالا ءا ا لطلا كعوعشب ليه للماك: هس وشنو هادانن

 نشيبلا )د ناي ىلع قالا -ا ولا نلاعع فان اهب ولو كك ني

 ,تماخرو قكعار ا د ىلا ندر نا اه لا 30 لكلا

 لطلاب نقدا سس ىلع ثالطالذ لخون ةرت هارد نلاط داو

 همسي ا رود ايل | يملا ننعم ماةرسملا هنهوإ هللبا ل عمدت هنا

 انس .ةدالوشاع موب ةرد رجلا ةيلسلا لوالا نتن نهر مانا

 تالاطلا دع غد و فلاح ديب ايهد ىف نكي يقمرطنب باوجلا

 ادذا دوز كلكم يم لان صولا اسس الئالار دوكذملا ْش

 يسلط تناكابل زيد لودرلا نم ةنالادو تالاثو هنالذ نا

 تن دعر|انبرع نإ هنمةروملا ممل وحرلا سنها دحا نسل

 ] يلف هبال اوحلا مانا يلداما دع نكن عمل لانه

 ىنومر اانلمم نك؟ئجرز اع فالط عنو ملاذ لبس
 ىذاش مادقيلافنلا درعصل رخو كانبد انك دانى ضمن الا

 : نيلفنو ويلا انولطا دا يح مكحلا انني عمم قملننل الدب ْ

 هعئزاان مئانكال مادوكزملا ذْملا اهب اطاعابال هيلع عفبإل

 عئاولاثلطلا نا كلا اكو غال درك دان يلفت !بأجا
 2 ةيفرا ام ايبلع عقيد زخاوس اع هعزنر قيلفن ]ياس

 لا ولا نإ ايش رم! ةرشع زحالاصوب طنا 'لطل ام ئملاح ا

 اولا مان الطلا كع عقب !ىةوصعرد ا ع

 عمال ٠



 17 درك دلي ث دولا ميِد رشالا عدد عمت نا قالطلا باع عمدال
 <عفدلاللاو هب !م انما دانس دلا نلطم نارا لا ديصنر ا

 متساؤلاو نناك بن دروب ادب امرام يدور تبرع نبدا

 يفوض اهب لانف ككذ عبس مسج ايم «نااراغ يفد ادم راع
 لونلا!هرادرم ابرد 8 دىيس لعد ا ييلل كتوكناذ

 وحب كاك باجااسنيد اهل قدو | هلالطم اهااف ندي لرد

 نلعلا اكرر ءابااررشو جرمون» اهش ايذوماد دب ريس برصلا

 ل يبي ىلع تعا قعال اهب ز ناكلاو هلال يندم اهلرذ لوقل اذاملاو هنندصا
 2 1 "ماما ايبلع عنو نولحا ذاف كحال هه يلد ١س لاعب رم
 ظ ا ايو 'ابعبإ و ايم لمجال نالطل هن هؤلان كانجر ل ؤدر نان الطلا|

 | لعوب لل هست مارح هليل زب للم ع وللا لد منها دحا كنا شانك
 تيابلللا ئولا ىلع دصنب !ثبداوسي ل ساجاقال ءانالطلا
 هلابعال نيلينل "ارك ةرولا نم عداللا يعاب نيم ةينيمال و
 00 ملم عد بلطسم بااودايإ لع ندا يصر مككؤن ام ليسو ئصلا دودو

 (. هال ا يرداياعتربخ او ذل ند عممانع نيد براند ايإ ينقلدلاا 23 عير هن اذظو كلل انا اهل ل نذ هنج
 ١ بيل هين نفك |( نبط عشترا ل لك ابعلا هلق اون | هيسمل يف مورزع مار> نئاو لع ءاره نيسلا

 ١ نسلبتد8 الط لع عقبال ناب اثنلث قلاط كنااهل لاش اشالث كتلط

 مهن نإ ذاو ديما ره له إلا دوكذملا نط ايعابان برجا اهب
 نابكئالا: ولان ذرح نمررلا قاسم هيبجن رعلااو

 الفلان 'ايلان تدرال اذ وانالت كلاط كناذ دعدعل لاذ 0

 هنال مشب مخل قنيبل ا أنبث داصمل كالطلا بلع عقب مد



 داجالا ةهاراذ قيد باريهاملا جيدنذو ريع بيداان باولو ماع بجاجاذ

 جهاد ةححو نا” نمو ايزيصب قارملاو' قسما نسل اا

 لذه وش ةلابس لخ بسكوزطمهذعزإو يشنمايلب اذان دلك ز لومل

 وكلما هناظ طال" ماب ) د ثنحلا نظم ايس انءيطاع دع رلىمل 0

 قلعت نا نال نجما نياشل لدن ثلعال باو اال ءاشنع 1 ل تسبوا
 ال قلاط تلاد كول رملاهنجر نل كلاذؤإ بس نال طم لع. يب مب امن تكل

 لاب تاااهرجل لاذ دامس مدر 9 ليلا

 0 اءريومر جاوب نالطلا| داهالال مان .

 الطلاب زل> نإ سه انباب ساولا ١ 0 1 عد 100 : احا

 دوال اااه تيما _االح يام الا 5- كيب

 ظ 017 7 تاطي ديس رادلا عطس لاف هني ثيالدأ 000 بو 7"

 روبسملا عطس !هرام ماتندع لشد تابرااعرحاإغ * موا

 ,دهجسماوارادلا عطس وجوب ثنجبال دعل ءاوجلال مارادملا دسك تماهملا

 دهان عع حو نممدرا لك النإسم كاكاذاالا اهيد ثيبلابا 0

 عسل عطس لا ع رمتاهو دييسملاوا رادلا نه هيلا

 اد هىاعس لد رد انيد طربال ئلادولو لاذ حرادلا

 مفبال هعطس اعد انهن بيلا !زهاإ كيسال لاهو ١

 6 الاعلا قلاعولالإ'يسسم وون لبنا ف الط عدل
 الغادر اهو ركمو !ايبس انا! ىعد دب ههالعا ريضك نونيليني *

 هه تئ----

 هديجتح

5 0 

 كييبح»ح

 م 2 - مس 9 7 هع ببسي هيستسم سيسي

 رويسسساكاكا 2

 نيس سب بس او سسر م  سسؤوو :

5-7-1 -- 

 0 11+ جل

 يب ييسر حس ا ا اح

 5 - حس

 يمس يسوون

 ا ا وجا وجورج وح ل مع جسم دس لج و جساوجاج ني جل او

 3 0 اس و ا

7 
 مالاعالا دعب: قالطلا هدعرمو جوملا ف هلاخ قلع ١ 35- 0 مش

 ئ ما علو دلال ير 1

8 

 ا -- : : ب يح - د 2 ه ١ 0222-- ..- هن ب بيسويفم يدوس بج يبقا 9 ى.4ه- و



 "اا اشالعاج لولر بلورس موموت زب ديلتلااو جلا رطل
 ركاللا مبا ءئابع قرطس نزل اذ + قلملام)هاجلار نيلادنل اب
 ان ملال لباس ائالم لاسم نو ر شعر عبس اه ونرمد
 كس اعايسان كلذ هند نرلولل ام لاول اله ضد نالط
 هذ هاءبالعادو | ؤنذ اهرهاءاماعو ا سنا وم او لملاهنلا]
 ازهاظرداالهاج نكز !ىجاو | ةركرملا ايف نهر لواسس ثالان
 هم روكا رعوملا رادع ف مها هند طالخال لباسم نان
 ىلاسالرم ومب قلعرلام جو نالاعلا اديب مق «ل بسر تع

 ليلا !مالهاجر اهركترا نيلونلا امسان )ندو ,قرلفسب
 امس نيج هند اير املائوا طقنا طرح اء ع اجرا باؤلامملاو
 لا ءزنهالد ا همالاعا ولدلا ديشعت كا اها يره ىو

 لعمل ةنالعادصنب مر هينا« يفارن يلم نا عرلانزا
 لاععن كا اذا ايمهاك ىف و دنلسس نان اه اودركمو ا اسمان
 املاعرا طنش اطرح ابالهاجو ! يقل ىملا) قيلونل !مالهاج
 دصصقب مو ءقدإ)ى ند ىلابي نت لمث قلعولادو ةذلس نهانإ
 اظنرد مال هادو ب قلدملاد نيل دنل اءالهاج هلعقد ب هدالخا
 مم ةرركاملا املا دحا إنه ثالث هذه اهءاطاعو طنش
 . مجيدررتز لا قيلدسلا ايم ئرركذملا نكتلاب عجل ةرابغ ا
 ملووم عع رركزملا رسؤنلا جاوا بهزملا ا بلويم
 وذل الحلب نر وكاملا جوملا اع نم ةر وكذملا لن اسما دحاو
 ”” تبباعحو/ به دما يف ؟لوعم عام !يصينلا اع

 لد

 ل

 قيلعتلا 92 شل ولا

 1 دلل

 / يأ ىب م بلو ياس ل
 /”ذاطال اويع صو غم دلعلا

 ١

 هس عتب الام ىو عمي ام



 مسن اوبغ زال وال عا طهرلار و ايبعو ايمان ككمريزجت

 ىلما طيدلو مانيلمالا ناكر بشنو هرئرر مرد عدس ان

 زخخال ما ثنع نالطل مكان لع ئلاهو ءابس مهمل ص وشم ىف

 اهو دالوا ءايح نوثرر مرد مهد تان روكزملا هال دا

 اللو ماناسالا بلكت راسو ادبطو يرخب لع دان انبات

 قيما | روكذملاصيتملا تيدي جد هرب ف بيع
 باوجلاال ما للطن لدم وم دعب نلاط لنا هضوزل لان

 . قئاطن !قالاطلا ظنا مان فوم دع ءاوقن كاننالا دقف نا
 الامد ل ثزخاول صررلا يف لاذ ليس لالا ف كنلطالاو
 الا نلاعت إ ءنالفلاو قلاع ناد راسرلا ىطشت غنا لانن

 كنكل ال نِف رانبرلا قلد كافر شومل اب باطلعا نى ١ سايل
 < كتدلط دم نكيلا دعو ١ تم قلؤول الذ ايبا ةعرركك درلا

 ه1 يسع اا مدل للف هدر رع نبل ا ربخنإ يع مس اذ ىلا
 فلمملا هلغداذ اعراعطو اع هلدر نانالط لع صوت
 نساوجلا روكرملا طولا تيد يد جدزلا هركئاداشالاط

 لطؤلعروشس' )سس ىلدر ؛د ابهر ا ةرازقابالا تيما
 دعك: نبنو ئاعنالب هرم ةرعار ع زيلع اع نر ر

 هلديلا باغومو دلع كالطعلا عوفوب لح مذ ولد له احا
 سنع ى ربكم ذل ذاب اررئاغل ناب انتنسساما نهم
 كت ونال لع شوط تسمع جاد ال ما لرطلا نف نيس اند

 فالطل ا عوفر قلعو هيبسر اشد: نيد ]مسالة ل ارسم

ٍِ 



 ع عطب 00د ءببله انا يع دال ليد لعق در لد نا نإ م نلاخلاب لاه لع
 تررللا؛ سور عشلا لاذ باول ضلا نكون العملا نالطلا لع

 كمل ع نإ سد يسمد ناك عاملا اليرسملا نس حام سلا رويس ىف ثردال نال
 ثالاطملا قيل انا ف يفهارلا + جيا سكنوا لاهل نا اعط ملام
 هثلارر نعام لرد شاملا ا د اًييلملا» ثنحلا هدع يوزبإل فهر
 "دعادرإل كانرلاوسسو لك رك لدي وكر ىلا لاذ جالتعلا ن

 0 سردضررادبارر ىلا الخ الإ ثلبع ناذ اسمان لظظارذ اوي ريبَسالَو
 مرد هللا ةرا لرد الخلا نلادرل مير داابإالا بانك يف وعش ارلا وب
 تكوب ىرارع ١ ننحلا مرش ىلا ايبمد ان نإ ؛لذلا وسلا لذ اداهراعو |

 ءييع قعا امسبن بنر ف نئكر لان ةيسفن إىل لع فلاحا 3
 ننلاط اسان لابعد اسس ان لمعت قلعولر نمورلا حرش ىف سا
 يسلق شبا ىلادرلا» سالب هيسند لود ل2 قسم ددو هلاعش نال
 نوهركمإل تلئرو ادطلادوكو ايببد وعر ربر |ىبم له رسنت 1 ناو
 20000 مدع ننرماو اكرر سزو قلاظنال ةعرك تلخذ اذااذ دالع 'نلط

 . - تكف لل كايانم ناكر نيليثلا فمي قلدملا ماب ملاذ انا قالطلا عوشر
 يبجلإ ر ”اقراعركلخدر د :لعاجر رلا ديصتب هو كاين نمو !قسلا فلن
 ,رررح 04ج سنا زيبر اهركم ب تالئعنطلا اوركم يبا كار بلا بوسلدم لضت راما لاب
 5 ليما ىا نب ايش )دشن ل هارتكالا نحاس اكذ ةيدبلا هد
 هادا ثوريمما هم ايلف مدعاع هجر رن لاه قلاع صيش
 - نلعدااعرنبر اهب اسعار اانضين يدا اهم ترس اهبناواادل
 ' وهب عيشل برقا كام ل ديعر نمرع بام يف تكد ترلاناد نالاطلا وب
 00 . اوحلاالمانالطلا عوفر مدهل هللا! اهني هديمد لرن لسن لدم ىلع

 'اتعبؤسالا دال قالطما عون و رمل كشل ماهي هندي لون لسا

 عص



 ينرانلط لجر د اع همر الدر يع يبتلبلا جارشلا ]ل يسمو نصنلا
 'ء مسرد الل نكمل لخ دلال هن !قالطملناهبلاع نلاخ ممارمجإ ْ

 لاهل ايها, لو يرلو ثاعؤسار يره تكد نالطلا اهسلاع مقري

رعر انذ نالطل امايباع عم ميلا ىلا هياط اهنا مهاشلا
 اثنالثنا ع

تالثل انالطلإب دحاوب لنه ككاو :ويمتملا نملكو : : ١
 مسن يساحاذ 

لاعل ادمن كيلمراهلا يرش نب مدرس نإ اهدرخاوب لع عب ل هل
 لاثلانا

دداا رسل بسااجاال ما قالطلا عودوب وكيع نإ فلاملا ”يساجل
 ا 

رت وعزم الل | شه ظ ْ
 ؟.ايلااوادرلانغادي غل باعت كد 

شمال دهيم ةره افلا فرثقا هلا ثا الط اند نان نورا
 ل

ل عامس ثلبع ميز ماك عيال نلاحول ]سس رغا جكرئادعب كيا ٠
 ع يا نام

حر هن اشبال نلادرل ليس وول ع ديالا" لس
 ظ - امكن لان ن

السسم وما لك يوب للا عار كابا علا ويري "نبيا
 نايل ة

در ]عمو ةيببر الانط ل وم رب ناوي 2 يف 3 57
 25 *"ن ناقل لاهركلو

 لاه كاف موبار ارا ىلخ رن ما اهلا لإ سسسهاينا نير مدن ا >> ”هليمسم

لا 0 رحل 000
تدإإ تلشبو للا نيم ي

الم كرب صلاع له موبملا ط
 | ب اف

س اغلا بزاز لانها بو ينط ظ ْ
 ظ رم اهالطؤلا عول نإ مي

 ؟.ةةكاحلاد ادعم برش تيرا بامور وك 000 ظ

كت شام اجو زب قلعولو نع ظ كايين
 "يش ناهد اكداذ هبي رب

 هجر ن عناب نإ قالطلا ناد. ل ربسنو ودل نما ثيرع مالاحد لس ص ١

 اناانعب ااه ردا هنس هيلا لذش يضرلا نس نيش ةليسم البل

1 
١ 
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 لمتد لوم ىعرماد نا)ع برطب الرا هديك قنعت الرا تارغا

 ائداالا اديب مو لاند !عقلا> نال ثني !هرويتح عدولو لابو
 هلامعال ناوهو نانو هنؤرازح ىل طشلالا لاوس | ف نلاخلا
 تيطخيإلا ندارابا)عركذامد لدكَو لعب تنييد ءياعال دوه
 تبعرذ ةرارالا جلا نهد بهالاإل هنحر ز لع فلاح هب
 تلاثول )بس: يجامل كاع شندال بيكسل اهل نع م ربان ل
 يداي اقلام ملاح مهدد كاسل !كانصير رس نلاط نا

 لالا داق رصم الب نيرو دلإللا هذه ل !ضشدال ولا اة مبسم
 اسبع اشغالاوا طفش اهاويننا ىلا ةدابزلا لوا نهوهلاه
 يللا ىلاحول ام« ككذ عب ةماىالامالا تنيك الذ اهبل دعد
 اًنشلا مج همائالابالا تنيجالد ةدلدلا نه إف فسعبال د
 الل لرزعال نار هند وجر مرا انوي دب تساجاؤنسصلا وا
 دابزلا عبجيلعال ككذإبع تلطم درملا ذاةدملا عم ةماثالا»
 كلكذ طالع انذ | ىم مرور درملا لعاشااسم كامالاد طنش
 ص نإ بزدالا كون باد اذ رج انا كن اف تلاذو هنزخاذ
 نتز نال بنعم نكذ يف درعلا ذا طمش :دانزل ا ماداب
 مجر لطضا اذار ةداّيزلا نمد بالمع طبضن د اكبالّىّرلا
 مانالالو ةنابزلا ءاا ريع هذ الط بلعالاو بلعالا لا تكد نإ
 ةياسلا ىلاع تلي رذ ١در> لساو ابل عارم لوطب يزل
 ةعلارلد نيد هلا ل سوي دابر وجا يدالبب هلرع اس ام

 : ناهي الل
 0 الن

 ةيثون يور (١ نار
 35 الرا اخ ذ ئلو' ال لأ بس

 ا
 ا
ْ 
 ا



 تنويشعتا د ند د ن1 لا سلة ني شت ادد

 0 بز رلوغف انك لمني دز طي ام وزنا كيزلوم نكس

لاعب يولي فو بسسس السم
 3 كسر" : در معو ا

 ملام يا 2

ب قلاحلا اجا مو دب لوط انك لميس اهنن كاك اذ ثالشلا
 معراو

بع ولوملا انوش ةوذو هدعنعل هعسعزئاعوعو هب
 الرا 

 اذاذالءا ئالطلا عمد له انإلا نا لع دئنال لا عناوملا ئه رحا

 نعاضبا ]بهو موكذملاٌقالطمادسلاع مطدالاناب
 *جرزل لاك

بحب له ثجو نأ نر اجلا نوب يم ئم زل كالا
 اد و

يد ملجم هناي باجازةز ايا! ةئرب نون أةدونلا اع
 دوغلا 

انعنا !يسو هنيفشال ةروكزملا ةويسصلا اذا
 يخش ئئ

 . شر لكوائماك مرش لالا انالؤ لاكنال نا الطلاب ئلاحا

 احا ذ قالاطلا كاع عطب ءاح نإ نكد دمن لكن لد
 ظ هنالك نط ذم همم لال ىزحلا ل همالكم ىالاطملا بلع منال نإ

 ٠ *هيذالاو ليم كتلا ىفننان ادني سانا لوي

 7 قادم العجم شاملا عطلغلارا مهدحا ثامول هنا ءايخننل مرهم ع

 "7ع نلطب ابر ارلالا فارطنلا لنه دنيبحو ده لد ورع
طنسب كانا ثبت ماعددهلا دب ريوهر يل نعبهلا فاو عملا

 ف*ا

 داما مالساملا غش كافو سباطنلاو ١ املس يل يونس |

 خو كادول نابروشم جاحلاب ييشنو يداي لاما جاريا ابن

 كار مصب نوتساو ع قلعملا دجون مر ذمل عطئتار | لم
.. 

 راطلا



 ص

 هيلع لطب امرا كالا نكن نإ يعين !هو سسجا دارملا كارطالشملا
 ليئئملاو نالاوحا عوجرلا نب ينم مرن وتب ن عب ىلإو عدلا مس|
 يلادراارسشلا ل بسد سرها وال اهرغ لغملا ادا تلا
 علا دبات نا هجر دنت الثلا فالغلا , نلمس

 ىنادلبلا ذر يرو ركرلا جلا كا دادلا جا لدر ناالاديملا
 ظ ل١ اد د رصملا جلا يوب مانا لاخر اهنعو د ردملا حلا نع ظ

 دي ماجى يملا فك د ودرب هيد لننن ةره هلاحلاو لهب

 ئلح ]سو رشلا للا بس جدلا جلا طمتلوم# قالطالا
 اهلوحرود ل نع !دادلا مسامع لانو كمريب اناا ذ لذدبال

 فاحت لارا كم ديعالأ من اماهول ايرعسم لو نإو

 ها ءلوت نببلا اعدحرش نم مالاسسالا جيمس ن يىبااهل ودرب

 ا علب ةريبصم منع ا هزحا لام ديعا
 رعاطم ازبلا رؤي ولو ثدديعاو رادلا كس ددءاذ را دلا نكعب
 هلولب اعيروس تيد الخ مشملا لارخا وادلاو ثري هلا
 وفن يمر 0 سبسونجدإلا مساق تل

 داذ تنعامش قلطا اطعم لبا كئلدن ينل لس

 اطهاددع لعالرفصالا ال ىفحالا كاب تنك هنام
 ك انالطل باهل رل ل قد كاع هنجو نإ نيد 7 يسو نآلا

 عارب لح ىبعي ياذا رهن كإمجالو اذكر متلك لاهل مدرب ْ

 ثبح باجاذال ماكالطلا هيلع عمب لدم دوبمللل ا ف طلنط
 الر داب عاب تندرا لمست نع مءنطانلغإ لغرعا



مسرشو هروؤق اهوعرااس ستر
 _ /' لينوعرر هيمو | هوا

 دئا» الغلا نلعول ة)دسيإ ولا لع يورلاق لك ىسساللا ذهن

اذ مالا علا ثحرح نا لان ءاخلاواع لا
 لا تخرج نلاط ثا

لح اةجاحل تجرخ.لاو قلاطلل ل ريو تادع ماى
 'تلطر مي ي

 زك كئلط امن ندرخواو كيل ماهملا
 كاقدانهو ضر راإ

 د
0 

#2 

اق دو قلظنال ث املا
 2١ 8 دل هولا تاوصلا ضو ىااإإ ت

ناف ءايغاريول تديرخنا لوث ىف دئاعملا ام ل سسسع
 درت قلاط ث

 < ليفان مللادإل ئالطلا عودو مدمع ريذملا عاج ا ئزلو ل

 1 ةداشموءارزل جربو مائارع !دال نحرخ نا هناكز

 رو كافف :روغلا جدن
 ”متعاالاو اميل ديصق لا تئلطقلاط نو نجس
 يضعس نإ يروسلارسدلا انياشم عش لايسو يدار

 اال

 امك لول )سم لدرلا بايهشلا

 لالدإ

 ١ 9ك تائن موالبللا لك كضماذا 1نه ان الش اقلاط وكن

 . ين اطييجو ز نوكت لاذ اذا هند تلا طهودل م نالطملا

ا ى مايجب ءاوشب قاعن هد انيؤفا
 < مجادانولذاداحلا فيلم

ا ما ذهو هله هرشه ثالشلاقالطلا يؤةبلا ل
 بائريال

هبضلاق يتلا يل قالطلا عودوب يذم
 . ةادكذملا ة

 .. كيسارئات رانا بابلو مرلا بامهثلاو مالسالا عش
كل يلا ىادلا هنجو را لج نعول

 ظ . *كتلانذ نلاط يو

 ن
 كما

اع ددولاملا للالا كيطما ذأ محا دن نبا ظ
 5 اهيدىوملا 



 ال ءانالطلا اعوسسو ١ ربا فنا يكاد يلح نن هللا لاربا
 ثول مه العلا اع عقبال د دكت دب اولا عفشال هدام عاحاذ

 هدساوملار وتلا جد لاو غ ن!ىواما ربل ادن اككربااهاوط
 مرن هدو زا لاذ ني زي اشلار ئالاعلا دلع عقرو ةارلا نود
 هيلع وهن إنه )ىلا ان تماما اناث نلاط نولك' كراو نب و

 هالازلالا رركرملا نالطلا بلع مقيبال ناب جاجا إل ما نءلطلا
 كادرلول كلان نككاانلاو هع بر وم ءنال كللآزلا موبلإب

 لدم مريد )رود قاطع دكما نوكت دب يإ مولا نلت
 ةلولدتلاب دارمل ابر مومل زنا لبيب دا طراتم الهر ثنع
 وليثلا هرييح كاس يف نكد ام رخابلا ير ىلا لاذ تساخاذ
 دارشاد لايبلا نعت مونلا ىه كولرملا ا لعمر كان 3

 يدر غاز بج رعد اديدللال نس رطل نردد

 يبا لاعراالاردازحا شو نولدؤل انى قالا ىف الاهالاز
 هللاطالل ان انل تامل هوك رك داع ,نيلاول يملك م ”لكىر
 ابدعوع ىلا ره لدسلاوو لغو دكذب موقرلا ادع ىوكرد انه
 رسال دك نااهنل محلا ىردالا ةؤرصلا اهاق هئابالا ؟وذا] زا رشالد

 ندا رالا نيليت هيلا 'لبجريشف د اذ )اعلا السا اهن 0

 نلاااقهالا سصضاطلا هرشن ادايبعإ نيس داذر طرسلا ١)

 نادم رز لا جانا قل هشل او كافل لاجل نإ نالطلا عرتو دانا 1
 لاظظة زوالا ليما كل كحاب تعر دش بوقبال دعد ولولا 3 كع

 ره ناند ككنل سبل اذهو اعو كاللطعلا لئاحا ضاياذكلا ٠
 ايقشالا ديقلا دال اخ هدعرلاو 3 'لطلا اششا اع نال نكذت 11

 بكسل

 ر



 .هنغالإل نلعد كادر ئعماد 1غ نلوم ر وشم نبا عمد دارشمد

 تالاطلا رهو نلرملاركّذ ثم انيلفنلا يدبالد قيلذنلا جرعن

 كن وللا لامزلا رد منن م انهو ناءزلارا !هفلاوهو + نلوملاو

 كاادزلاو ثرخلا لعل دن ناذ ركل هر !دنل ا روكلموه لاذ
 لعفلا لا ءاؤلا لاا ديلر علعرلا/ تسلل اهبل كلالد نلف

 كامزاار تريلا عفر هنا اولوند مو كادزن نؤاؤم ثردإ عمو

 الث الا ف خال تالالدلا لآ صئاصاملا يف حتا حوسرتر
 تناثلار ثرملا يلغ لمعلا لال دل والاد انونسمو عانسو انعم

 ماها جدو العافلا لغ لال دك تلاثلاو كاهزلا ع هنلالوك

 بايو يق القول كيسا نامزلالخ لاوداللا هلالد نآم عنا دايضحلا

 نالطلا لاعب دنمال مازالالاو نضنلا ةلالدو يعمل | ملال د

 تيس نع اوما كولددالا اهبد دفعنا لءاهرعد مءانالاو

 ةفعبصلا 'زهدا نم هازل اذ تلت نث يلعاطلملا لالرلار علصوملا

 بوس ]ريل سؤنلاا رح كع لحن مسانعمرعو دعو
 تن ءدرت دلعا نكد كشال ب دعو ةفيصلا هذهو لا يب ىكأن

 فولد ماماللادهزح لع رمالا كرب يوننان لاذ ن دقؤتمت

 جوش وب جرصمونم نما كش الب لاخلا ىف ناطس اليسبا بو
 هنبب دعوا بلغ لملا دجر اذا قيلهللا همنا نادم الا

 ادعو ناءنكر دنع طذللا الها ذا نار ضال نينرأن :الطعلا

 نالطلا عزدر ديد مالسبلالا عش ادب يدا ىلا لالا هذهو تلاد

 نيلدتلا مرع عم قلاط وكلا هلجو نا لباذلا لود نع )سس هنا

 كسلا نلطنال هيشنام تاجا :ق الطلاب هين هرعو
 اياروكاملا ل رئالطلاذ نادال الد لاما لال ةروكذملا

 دربملا



 نساساار شارب مهي ونا 22 «لعرتلاوها# ةيمااو نيلدنا ا نغدر يملا

 مالكملاو لالجلا هحرصاموهو دك : ميس ناعر هاوح يل هدال ادا ذهو

 الملا يلع محامرر ركداغ دع محادرعو ةييتعلا د رع دلع

 الى : هلا قحلا نام ووك مداقل اكند كيحاب ثم كد عد دعو هناي

 هحولا اعاور عر قيلونل نيب تالطلا زو ننب: هدزم

 قالعلا| عولو مدد بيلا اوشن ا دام عرش كباو وكامل
 او نيلقتلا يسم

 ءنشبإ 0 يعاد ىاهنر هناريبس ةدلاو سرايف تدا ع رراحا

 داكنلا يل سايل يصمو ا دماج يرش نجا يأ نيه

 تا نلاط تانى .ديخ 1 كااعل كاوذ درس يف
 دنو ذاكرا اهي ه3 دانه ادا اهبال ِ ,الاطلا عمدا لد تذ ماه 0 كللرنس

 نلاط نما لاذرل غل بسسس مالربلالا عسب نما جلاولاب ترحا
 ىنراوإلا"ب انبدا ناك كيلا مخ ءهريرامصنلاب مولا

 ..مالدالا عطوإلا ءييدللا كذلاذ ءيساروب الاد كنزا ينو

 مقيد د اريسر ؛كانعمر ره قلاط نلا لائ ولاه هوبلا لم

 موب ليف نلاط تلا لاةول ها اع نوم وقنا قال سس*ي داب الاد

 ةفلد اللا موبلا اونا اف و ةدحاو لالا يف قلطن اهنا "قلن

 الاح هنو سسانلالع كنا داذول هال يسم كاثلا اذكرو
 تااهوا قلاطر »سمايل ريدر !الا> هعازانا ريصن درصن ارمس

ويوم ل هراشالاو ريس إب سرخرا نحر ١
 كارنوبشت ناو

تالا هو سا قلاط هنإ دضد أ د رعررخا جاكن ىف نال
 

خلامالعتذ ف قدصٍند ئلاحةرنوم
 اتبدعنوكتو رعا

 ميبتس رازذالا كلو نئالاو هلذا رص لا سس ماين اننا يف

 ١ ثيم ننالا ماع كانا ود نق هو.نزسم نبل
 ظ

1 0( 

 ا 0 يمس

 نحل 0!



 فال !قالؤلا,نل لدا وم احر رحال كلب ماسلا

ايزيس 7 سلا كانا ذا لب امن رشلا !اةانريعدر لكبال نإ
 ككر

 تجي لانا محب اج اذ نيب لغد كع شال ءاشدع

 نومه تا لب لذ للانإو نسحولاز نيد لكند ريع لودو

 االاعل من لح صوشم يف هلع ندا نهر ىلسرلا سيلا
 الفلس

 ملا ثنعالذ ثيلعرلا ل1لع نلكوه 21ج: ليلالا ليغ كيؤحا

 لاو قلط إب ثدسا ثمل نها يقلب ليلا عج كب ْ
 6 حيل ةرللا هله كيما نا نلاخ ول لئر هلا الم لم
 4 عع تنعالز ا اقلادم تلك !هاوجد اولا رويس

 ديبلا عبج ميسنمالا تع را ناب بسس احااذ ع قالاعللا

 تادبالد لدبل ا لفعبم ثنحاوبد تبسملا كلن كاع لحن اذ

فارلا لا 'حالسسم املاع لمشبا نا بلع ددرلوملا !ىهد ملا
 ن

 ثتمدحال فلا ضخ وزع ثيدملا هلم ىلا نف نع نإ يسن

 ناب تيجان اهبلثيم رب ثنع إذ ل دزنسملا 'ليلملا ءوس

 انتم يا نتا ثنحلا ساشالاد ىفنلا ةدعات ىقندم

 يب حالا بعاركشا نل>نيدىرونمخ ىلئلادلا
 هتنح مريد بال اد افلاعم مركشلا زن ثني ل>

 / هنسسملا ف اذطنإل نحب 3 ةيصو رلانإ ىو ربلا عوشت مكئاونر

 كا كبر زان ل دولا زن نعال نال

 ماو للطن )نراه كئندالد مقلاط هاذ ثرلو
 2. دافلاعم ار الع ددع اب ف تيجان رعض نش لام

 ىدسر نينو سل رب ترئنلا ةدعاؤلا اذلازغ ئملل لان

  كلئ)در ف لسان ادد اقعن ا كار اذلال قالطلا نال اهنرع

1 

 ” نفط 0 0



 معاد «ايجال ل تود ىلا هاحا مكبام تايعايل ما هام الطلاب

 "ليي نفاع ازد لكشا ل>ر للامن مالك ىلا داحلا لعطسار
 بساجاد تالكو 'لرحلا اال حلا ذارال مانت زب صلع لدد

 مارجلا عايل نا دلو رولا تايبالا م صلاؤكال نعانملا مازلا
 قلاطر نناز داش لا ان رلا هب لسو ءنحا عايس اعرب اب
 ٌّط ناش ناب ادا دال ما ىلونطلا لاا مداح دب ناشاو
 اة ئاسإ لاهممدو ةرارللالا نك الذ اطل اهزد شما
 ءيلاع عقلا داى نااعنلاع ناد د راجلا ىرخاذلا محول

 سايبر بد هيب ذ كرك نر يدع تالاطلا عيب حس أد ا

 نلسل رظيلا اذعنكسال ئلاح نيذ لس د ةراعر املا لع
 هل سن لزدإلا دع كاع كرمال باجل سل طروسلا جداخ
 له !ليويسرم بعازنال حر ز اع قالاعلا, ناجل هر نإ
 ثالاعلا بلع عقب ىلا يزخاةرم كيه كايوجارو كبعللا ل
 يلع كجو نا لاذ الغلا بلع قبال باجاؤال ا

 دوغ ماوس لدداو هنالد يبد الون 27د ىانادال ئالطلا

 انت لئرادن لزحرلا لش انولاطر اهب لذ دن هر ادملع
 تالداوفد ران ىرالا طر ذ اًعوالطلا عردر نالطلا

 لاعامرهو اراك ر نكو ىلوالا لجو ن ءئيدر ننلاه
 ام يرالا هلحر ماع نالط كعومب منا, طمرلا بساجاذ
 تلأذ نيف رك زملا ةئالطب ءاؤحر ىسسايلا لصيعندرتز

 لان نع لدرلا يلم داطيلا ناله باع مئان لذ ليه
 بلآ 0-0 ازملا د 3

 سا جاد



 دحر لعن دل لد ل لا قالطملا فش عب ناب بابان ف

 . قلاهوتل اون يا نلط هلجو د نخا ل كلان نيد السما هنم

 كسدإر !نلاهب اب تساجانال اي م يم لاسسر

 نإ العدان ناسا | لاسر الامال اماما د تئلط تدب سخان

لذ يدردو يم نسحا تلكملا انالل 0 قلاطرح را
 كاشنالام حا لكلا 

 لكلا لا نك ليدل ' ثبح تاجان نك لب ثلعع لاهو كمردو تدر نا

 كتبماباو

 وو

دن هاذ نلاحا لاح دال وشن تلاطبالو نكي رو ١
 لا

 "رس فالعلا عيال دانغالا ادب نس سحاوو اجا

لاب ئلد ]ذرب لسسو جورشا 00
 لادا هه 2 غال الط

 اسدئيبع ال ادبلا كبه لذ ن ند غايب | كبه 3 ثار اديس تا

 ايمان اين ان ان نامل مننا نه انولاعت ار كذب لعوالشس باول

 همحرلا اريلايإ جارت عردرلا أءارال ما لم زاع ' اي

 0 ديحل داق اب مايربصسع لاسر

 ئيمنم نحرلا دلال 'اميهارلا ذاذ هيوحر نلط نول طأملار 2 3
 ١ ناللعلاب نل> صنم ف 7س 00

 اهاذالس لح دو رب وو دا زباركو كبار نا كلان م ظ لاييسسو

رابرؤح تاجا قالطلا كعوتد سس نل !ىدد مهر 1 تاجا
 ل ث

 تلرب نل>ى اٌلجارامرم لون ظل حملا ْئ 5

 2 عما ترعامد فالطلا لاه نيد د هدد 1 كافيا 7

قيصر اع ؛اطامم كارم دذاذ كرنو لاو
 تاكل 

 تهالذ ىشرظنلا ا طوخ ارشلاو عسلا ن نالها تاحاذ
ا رم انسنل قالطلاب لح نيد لسرا + اظامملاب

 3 اًيمر ل

 إف غرف زسلا سس جسلاب روشلا ادهن

 وبشلا



« 
 ىلا

 يسلم نكزإب يع نايس جاظال ما تدلع لنه ط اسر ىلإ لونسو 2كيرعللا
 طاّرمر لاك ويدولر رفشلا المال !هاشد نالطالا لس درعلاد كتد ند

 لندو خلا! نلاوتلا عوام لالالا ٍلعالل ا سخشا اكسو

 عفر ارا لاذ لطدو اذك !ده اان لئلا ويع امزحا نلاداإ كثر
 فرد ديقف امانإ لاذ بلت ندلا> ىذا تلسد كلذ لاننا كلغ

 عمبال_لانذ نم عقراسمل وكف جرا ىلا فلادحلا الا م كالطلامنللا
 ال مابا هلا نانو لدهان ا دار يفسلا ونسال دال نالطلا ريلع
 ديلان )وس طاولمل الل كالؤالا ديع قالطلا هءلعونم هناب تتاذأك
 هءاكن روكوملا ءرسع )ند لغمرونلا ىف'لحا هايج انلا الد ادع يلتلا

 «تنرعرعدا نان هلع ان نالطلا لع ىالول ائضلا )داي للا
 لار قاسنا )سو رهان ديصتب وولا لناعا قلحلا 3

 رج الس هيدحر ر نسر هس ضف حامل كزاملا ةداعلا طيغنيشسا للا

 اثنان رانلاب اب نال نم اكابال ا قالطلا+ نلذإ
 ٠ ا برت قرع ا١هدالد ١ثيدع ايلسوا امون .مسسست

 2 ؟اهظل ارش ىفنملاو يومشملاب فالطألا دنش ثزيعال هنا
 ل سلكبالو ثدي كراشبال اذ العلا ,نلاحروش 1
 داو ماقالطلا كغ عمب دو ئاشا]فلا ذا )لو همم برش

 ١ ٠ نوس ناغااوالن 'لطملا كعمنر لك لاو اسد ]ىلل قهر * |

 0 دخل نا ثالشلا نالطلإاب نل>نئد ل سر طولا عم

 كاع مقبالو دككذ نإ سرها لج يعد داناو مدد م ويحا انا
 اجو رذرد اشد دا هلي ط باحاذشالللا قالظللا
 ”ندويمن الان ايزي نكت# ناايجو زي نهلكوب لاهو اة يزل

 هناا جاك دع ١ مديجا ناجد مخ نحر ن مل ميد هلجا نال

 لدسر

 ا باجاو
 ! مزيون ١قطع محزم

 (يو | ل١ نب ل حج

 لايسر



 يدونلا يوانن نوما هاما كنلاع لاو 1-72 لاصملا ازوعالو

 *لحاذ لكلائد ثراجو ن عبرا لني نع هننا عر ىلرلا

 لات ريل لطوو نهاددا لصود نلاعاليجاودخ ليل اعط ١

 عيإلط ناب اجا هرعببلار ا وبيلا كلطب ذو ت اننا هدو
ل تايوعالاذ نيم ةدح اراها مل ئمايدملا اذا وطول نح

 كا

 'ةيرلاوإ لاؤ ل سس هولا> دج نيو نم نك نع دباب نكي
 - اهل لاذ مقلاع كناذ ي رهإ كفل اذ الا اثولو اهلصاو
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 ىلورنالا رد ينل يل هنفلاخادبال قلاقن م للعم ادبز ىلع
 مل تدهن يرن أهل لاذ مماؤلاه ثناذ ىردا كذل اذ نإ لان

 _ةلانتلزبؤنا عم عررد زج يلدرلاسمنلا لاذ نقلا
 نلاهنناذا دع موضن 4 كاملا عرم باسلا فمان“

انالاح تلاه هنب كلماذا مودل اراه ىلسكت ل ناوا بن نما
- 

مو ءااسلا نئايبلت دما كيفاح ا يلدرلا
 االاح نيلاع) ىف 

 بايسلا وب يجاذ فلاغا تر ىؤالطلا عونو سيد

 تاير ل كسفت مناددبلا هداإإ ىوشن لدي نا:
سن للطن مل هند تلاصو تداصد نلاط

 'دهوبا ملدا لاناف 

لاط بابعل اند ثم لهاحاعد ا نان قلاط كنا ايرابلا
 الاه ن

 فايرولا كاسرهاج رهام ثنملا مدع جرالا يفهرلالانو

اف ايداجملا هذه عا غلا لاذ ثمح سارح
 اهلنا كابس نلاط تن

 سئل[ بسوي دل ارسشلا كد ايد ملا قلطلل ل نعام

ت نالذ اوساهجر ىا اما لاق لجر ىف ىلهرلا
 اتلاط نوك

 013! درلا كو ساكنلا دع كلثو كاك هارها بطن أنا

 -”احاذالماقالاعلا لع مهب «ذع هلاحلاو لدم جاكنل ا لاند

 ملال

 ءالا

2 
0 



 هيو ناد: صعش نع ىلدرلا بايينملا لابس و نك ذب قالاعملا عقبال

 اهيلا عهراال روكس راو ف كاباو ان نه ره ثالثلا ناالطلا لع

 هلام باجاذ مالا كو داظرحا مونرإ ىلا ني طا اجزم ككسالا

 وضااز اه ردر روكسراز دا هنجر ر عردم نالاع لع منال

 سيلا لاس وع ور إنها ربما كااجر داهبلا| مجر ناز

 يلع )ساه زو ران هرج الل لا> هالجو زا لا نع يلدرلا
 انما واف هرن كادوا ةرم ثلا ئمرلاب نالطلاو ا نالطلا

 وكر زل ازلا ناىهم اهداننوك تدب قعر بزاعاناوا جدام

 بلعوهابو ير لا نيل عرورجلا اسنلا كود لاجرلا لاؤدا
 ككرب قالطملا ءلاعوخا د نون ارزولا هدعر ل ةيشااوملا ايس

 هجر زن دكا لان ونا لكم بهن هاف +ذناويدا

 ىلا دان دارا ىلا لول لاب ناد يس اجاح؟قلؤلال اان
 بالا )سوك نالاطما غلو ركام متم دون منناو طير

 خلل عداد انراع طر اع هلجو ن كالط قلع نغ قادرا
 كال ناب سجس اجا ىروكزملا طولا تملي مجد زلا نكتار

 حمل > رعاة نعاطعبا لد ر نإ>ر هد .ايلرشمر| نارخاعإلا -

 طولا مان ايعاذر مسا م بررخلا ملا دعتخلالالا قالطل إد
 هم ']5نإإل قف الطلا هلع عقد تام اال ماماوا)طملا ول عدن )ند
 رهط وللا !ىئلا ل غنأ د دوعدلا دودر مج يبا رعذا موولا دنع

 هدايزنس ادار بركلا إنشاد رمش دجولال نا وول 22

 يلا وم مددال كالادوفش دومقلا نادئساو هئلذ ردد
 ءنك اشبال نلط نم قزدك ماعاو لدانبلد بروعلا 1

 ني ل د ةدئزح لع قالا مدعل هذععل هننكاسلا

/ 



 ىل ٠ -ىرخ/ ا
 همهع

 ا

 داداللرغ جرحملا دب ديشلا ببشفلا لاح ف قالاتلا نلف نع وف درلا
 نيلدتلا نبى ب لهر ي رصع لها ب يذا امال اكالطلا عند له

 دغر ببغعل | خدش هارد فلاخلا قدك !هوال ما نوالللاو

 ابان زاك مهن ادبي بطل متابعا تاب يس يلا ةناوشنلا

 رشر جارجلا ف لاذ خلا بسم قاد عز ذعلا
 بلا نإل

رول اند دابارش س لؤع !ءزي مامر ةيدش
 ثوشنو الط 

 .:يئالد بهزلل لغمسلاو قئدلاو جاكم اال فدو الزن كاغو هل

 كتايعلار رزنالاو نالطلا لعشر رب !كدو سونا

 جرا نكركذاب ماد ل نها لوفد جرخو رجورل كعاخب لول
 بصوت دلراننو اركسم نإ لهن رادبرطم الغ ازكأرا اركاسم

 ددلاو كالطرعس الذ يوا ديل ا ديتافل انيينو ا ارك لفعل

 . اهيتيبلا تير اذبإ نط ام ده نارئكتسلا لاقولو ثا ددل

تافئوارلا اذ هذيهد قدصر كس ار لن اهلا مغامر
 

 اوبعها ىحارلا ن وكلام ركاز ناذ_رسفسسن نابع كاعو يعرذإلا

 نقد تانلازاكناذ قالطلا ١ بلع ىغنالاو ركرذ
يمدترعب مايد ارغاطملان اهو اهحارت ءاركم سل

 يديسدر داركألا ي

 ال يعجب و ركسلاا ؟حركتسلا ئهدلونملا ل رنملا الا كالطالا

سب ءزلاوعو لالخ اللا بانك ضاق و ظشمفم نككربلا
 

 جدت انا ثالثلا نالطلاب هجين اعنلا>نعاذعبا ل بسر
احلاد !هذن مو قلل ,ىدلن رست اهطاانالق الذم كانو

 ت

 -تنع!ا سر !دبعر نعمل مالا ا اه دصف و هعيكتاونا .

 ره ل ايار نه لهوضوالد ا دوكملا بكعزلعملا اولد
 2 نم

مو | كاطلاسلاو عيوملا«قلب هاد
 ناعلادصإبب مو ابنا ن

 ابمالعا



 بانلذال لا 'ىركمر انسان لا“ ال ءاجواو تبع تدحايما) عا

 لابن هد روك نما نافل ل اا/ وادا غم قالاطلا ادلب مطب ناب
 هزعرا اهمال ديشد ثبح لاه اجو ايس انا نبل مند عقدا ند قلاع
 دو راح ذحا صدم نط جمرلا بايبشلا ل >بسو ءلفع دجراذك
 انعادو راج انا دود مالا داق الطلا# هبحالع نلايف هدع ذر يع
 دنغاإلا مخلل مانو رح ءاطعا 0 حالك ثني 20+ لك

 يلكبت ن للا بال هنامسس اجا هادو رح هباطغا ف ياهلا
 دكربإلا :راطخا سوطنال ذا اهو رح ءاطعا زن ىساايلا نعال انا
 ديت كرستال العلا, نل>ص يطع ليسو
 اطاننيلا عفر رن ءرخاا ذا ليه فرحون اال لالاوهبا سار

 لص الإ سال اذهل دو طولا رجانلا بف رزعن لهو
 نيرلا جارع انعوب ئهلا عن عي اذ ءاناب_سس جاد مطئسرا
 كاملا يحال ءانسر هن 9 ودعرو لالدلا سان نع 3 :اداوحاس

 انتنسالاو ظلما شه دو بلع دباب طساو قاحواانعرلا ذاب
 اطماللاد ثموذنسلا نول 8 يشلا ل صتم روكارملا
 درترملا ننرلا ئخان ضرر ان ا ماذا:

 هدناولا كم »الا قالطلاب نل> صحم نعارعب
 يلع جد زا رولطع تايجر د مع اغضر 5 1 م
 دلال :دطلااهرلاو هيلع عب لنج نلب ىلا كملطم مح
 انياو عند ناس جال دا عملا نول هيجل ولك
 و درلا الاعلان لالغعإ هدا نا نظن ناالا شالا نالطلا
 نجوزا لاف نئازعبا 0س قلاع عا عولطم عقب الذ
 نالذر, نالد ءاعر مد ةحااهجا ىنلاو كيحاداذ الزصلا اع



 ظ . يضل ايل وحرب ىالاعلا عود مدعيا هيج ارد لوقلا ناي
 الؤاو١)

 . صخش ع ثالشلا قالاطل لح نئانعلا لسمو نإ

زفالا عموم درك يؤ ئساالاو قالأطلا عوفوب يح
 ا ا

لدل دب [نثنساللا دارا كادمهلا هوقو
 انلالا ثديصف ءلوث

 ْ : 2 ل

 ْ . هاما. ظ

 ها
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 ل ادجرخ ولايصلاو تاما ءدغ ىلع ىل>نع انجب اسس جاه هزحا يلا

 لكذزإ ثبحلا مدع رس لهن وعر ا ةرانطدا ةدايمل داع
 ادعبا )ساو اعوعر نويلللا ماك رهاطرها# تكي لا ذا
 للام هندي لون !نقد 1+ ميانانار كتله صيختشت لان ولا
 معدل امال مونلا لال ل ]لدشلا ما يرعاناو تولط ملاذ
 رلام] ماسلا نضل هرال ما كاخا ىف انلاطم مهب 1س نيلفنلا
 انراعؤمد قلاع كنان رست ل 7 عاما ذهنك لا قلاح
 اًمارتكن نإ هندعد كر لايقل نام باداذال ما نلاظان )هو
 نلعارّس انلاطم نالالا مقنالذ درك ذملا لاش سملا لادا نسم
 اعرش ءاانيم ثدحاك ةامااس دعنا ل
 ا داس 1 نضاسملا نار تانعمر مونت عبس لاك
 ديد سايلا د رصحل لالا ىل قالاعلا عردزاهبد مح ارا نثك
 اعرك نب رش انا قلاط انؤلطءامدعب كاركسلا دل رلاع اضدا

 الا اا دسم ب
 كرب ارب لسد هاني او ارلألا اع دون ةيبرش ددراذا
 2س نايل ددو نردادلا يف د اي لاك طر اعارعسا
 هاب كانزالا ينل ع انجب ذك ل دئدو هردئاعبل لريولا عم
 تلا ثيل رولا للاس ردا 'عابصلا تقرر :وسملا
 نر ركدملا ةوسملاو لوحاطحلا يف غصب الر نعطبال ناؤالطلاب
 لاثط كل منيب لاكى لا ل ارشغللا عسمر د اىيطلا لن عطانا لدم
 لاسشاال لا ثدرانبا هلرذ لبنت لقال تلد هرعو فلما
 لد نيكو ها مابةيعدونلابد١ مهر ىااا دالعرال ماويسنلل
 «لزلرا غل لإ داشا اذا لهرال ا ثنخانملكاإ عنصرا

375 



 . باجال اثر كل ان اعل هر ىكعلؤنلا ملا اذو

 لبر نانا لمسوازر وكامل اهلارحا عمه ف نحال لاب
 ةراجااهند زدال هسلطل كا يدبحا دنع ارجل ال 1نلشس
 هل ليدزا دمن نكي لع دنع ءاخا كل اذن ةدس ان را ععع
 كرمعذ انا لان م نلاط فارما دولك' دلع كنا تدع |
 ؟رعاشا انا لها دا لاد انا هابا لكك رع امساامار اىها

 هبلغ طولدملا دعاس اذا ئاطلو بولفم الذ از لايف للم اعبا
 ايركاملا :ينريلا ئلالا ود ليليدناب بسا حا 'يبرنلا درشولان رع

 هور نت باج ايمانا بذا لع راع صخش يملا سبشلا لمبسو

 كجرل رداسو انزل ءا مالا طد وك شرط. قاما د هيه وزد ايش

 بانجو زلارئّساو ند كاكذ رصم م بيرق كاكم ىلإ ثبجزتر هان اروب

 < ككوم بلع عقبال تاج اجالما نالطلا مع مي لذه ف صنو رهتلا زم
 ١ هايإ نعينب يمر لاسم د اجو زح ةدم منن قئاششمال ذا كلا

 هنجي د ترجازسسل ا نا ملاح كتل يب الضلال هلا نكسالالاطملا»
 لاما اظر د ثرجازسلا م اويدايسب ايدند للكس ب كوكزملا اناكملا

 ةدسول مكحر مكرم يلا اهردا نمد رو لكذ راغو ايبا امصما رتل يع

 انجإل اس ودنكزب صلال باحاد نجر صلال لاب ثلعلا
 اكو ب اجا دل مف اناذ اميجاب اننا نلادر هئجر ن نلاط !درد
 كسيقالالا دنع ناله باع مضيان ايننمج ايل انو زا دلز
 يلع مش اذالئمرشم كال نال لعام ملح ضمان ادعبا
 هاد كاع ثدا| رثم ال لك ناوالد !ثنعي كرتبلا كعدروا
 "دليم ارش ل لك ناذ ثدح مالشلا كعدرو ا لاش م
 الكر !رهرلا سالو لكال ىلاخول )بمسح قالطاللا دلع هند



 هاجر ن برجا سم نون ىلدرلا. )لس: رولدرلا لاذ تلح رد نإ لك
 9 « عقاب ادار !د>راذا لهب هلسلا زيد اهل لك دن اد هنا نالطلا» لول

 ل نط دز ىددعل ردم اعاذ كيبل لسا ادالعو نالطلا
 اجاذالمانالطلااهجو ن الع مس اروكذللا ةعانلا ف اور اع
 انهنإ سدر كعاول زد رب بلع ثلدالو ثنع م! اهريل لدر ند

 تاو دسلا زو ب كيلع نلذرا| اهب د ل وخرملا وول كان

 باد الاعلا/ئلدولاع باجاذال ما عقيب ثنااب للم لخرذ لاذ
 ىتلالاو ىو مهاجحا ذا !دنهاالو وبشلا ذه هنو لمساال

 ىشالا مر غن 6 ايوم اجا ذاالد |ثنع مولد ادبلع ثولوملا
 داعاماناذا )طل, نلاد عش نع !بسو ثلك بسس اذ
 ءنس معد مسا جاى نالاطلا باع عقب هسبل بوثلا اذه ساد
 لش, نعد انصر لامس: كالا دنع هيسلاب تنك مزح
 وار فلعالإ اذا ثنيعلاج باونا سلبا نإ الطلاب ئلاح
 ل ادب نناذلاب ايكو عملا لد اهنال ةشالد نمردال أ ةدحاود
 ينالد هون لاثرل !در ماع نال كبرنرا اوم اىهسلاب كانو

 تمانشم درس ال اع ؟دحاد يان نروكد ه«اوشا مليش ل

 بءاونا ل الاثل هسبل نا هددحايل وبلال نام جاذالو ا
 الطالا دمع شنب هباونا لش فوت «تاوثو ركنا بنواولا د

 تجر زاك نلجرعوش | ىف لمسوافلا مراعل امانه دحاو يا
 مجال نناح ديل ل نما اعاد تيانيولا

 دارك رب درعل م باجاشل مانالطلا باع مهب
 كالاطل بلح صخش نإ لامس قالاعلا بعمود 10 و

 ١ اطاذالمافلع مهراعو م موهاكا اذا )هم ةلع اهو وه لكان اندنإ



 0 لا ا ,

 ناطر ره برش نيد ل سبسو هليل ىلا عجر دهر نال 26نان ثنبك
 ةلاحلاد !هاهركم سمانا لاذ يف نا نين ملاذ كش لاه هئجو

 ل بسو دك ايإ زل للطنال باد فال ما قالاعلا دلع مثد هزه

 هنا خساياعو نين ماوط كالطل كابالا |قالاطلا نلاح لج
 الاعارداع لكاذ كاذدل ميذو رادالل اهؤكر هير نندرل بلل

 لخر نع بسو قالطالا دع ثلعال بانا ذال ما ثلع له
 ابارك كوس اجا يلا مالا لاش نسله رد عاملا هلجو ل نحب لط
 اه ادبلطعب فر تكسو شارئلا هل نيل اجازيس اناثالث قلاط

 عاد هل لاش مهب عفر ام ملول لاذ معا ان يملا علط يح

 ' اهلاه اهلج لا بهذا لحال كااقن ةقادصم الطلا كلم

 هام >1 عانس ا بدسم ثالثل يلمع عئر نحا مهل نن

 . 0 دع بلاغا كولدمد ا ببالك قالاطلا بع عقب لذ+
 اًنذوال انين دول ثبح دديحو هلم انساءدغو ىلا

 .. اسم سايلإلاما ثوطدال ككل دال ف الاطلا بلغ عئفب مل ءل ذرعم

 هيلعهنو حان اباعرجاو ايدعاناجبل ابها هدحال اونو .

 .«> ”دامبالا رهاب عوقولا لق ثرح رش كعوقدال ثالظللا
 ةدصلع نعول هلي امناشرلا بي قرص نطو لعد زو

 نهايدائى ةوصلاةرجر مي ا لع باررش ىرحا نع
 باطن نيقلا !!ذح عمن مل ةيصلا دودو لدن كننانولاد

 .  ”دفدد امر لم بال تالطلا دال نمل امث كالطلا عرنر
 ظ و اجلا نياك ةيرصلا دوجر دهن تام ددإلاع ىيصملا

 دم جملمملا كالطلا اذهل نعاددانيع كرك اع ثدإ للا نع
 *ب لولا نكي هنا قيلؤنلا ال ةفسلا دوجر اند لش اًنولنح

 الر



 < لاا يرو م وسفتا عاعووسلا هد مرلبال
 للشلا الطلاب ادسا ةراعع اهدلر فلذق صهر انالط هند 5
 عشب طبكرلا مهحارو انمجر ا يف الا ]كرا ذا لنه امهج ارسال هابا نإ
 لابكر ةددرت ئلاجلا ادمن فلم اب جاهل مانالطلا بع
 امن صعروس !كرلا نال جد زاب ىاكزن جد زانت
 ءلافلرذو ارركزملا ةمحرلا حاسس ف ننحانملا نعمما | ريق الا هال
 تاناطلا جريب لس ل اجرلا !ذهراع ل هل سملا ذه بارج ند
 دورا 0 يالئلا ىسلا !فطن اللا عيرالا اجو دئطإللا
 انبي هل! ند مف هز دارال ما ثني مهندسا الأ دا تانمع
 ا دلو ن1 ٌنيد+نفلط باج ن نيم ادداو نإ
 "يلع نموا ل : كالوتاملا نام زها اطعا لهروف الضو نم

 تلال اال لذ لايعال و هنسايبلم اكابر اهدنا نالطملاب كلانا
 ءابعر عادل« اراداش اش عاسبت+ د يزاطاوادمل# ولولا نمل

 كاو ذيع م رع الار شاع نلاحل ا بسع اال ما تنبع ”*
 دغالأ لجو نا لا4 نع عسملو هم سلب حرت نع اعئلح
 ساجد اهبع قل ملا فصلا دوهول هءلع عي لنه نلاط كاؤ
 الئاراؤ )ام لع وفي لا نع جر رح نالاعاطد وهون عقدال هناب
 يرئارعر خاسسملالاب عدرلا عم عوق رل عانجالا نالطادبلع عمد
 كالاببا كلعرلا هب بارعمالا مالك عيرحا دهد دلل عود ولام
 ؟يمارجت عولطد نزل رع موبرحا قلاط كءاذاذ ةلسس
 لاعر ن رمال اع قالا مويلارحرشلال داعب ثائداهلوه

 نيلاثلا ليلا راع ليل اد انيلفنلا مونراع لإ تاشاذااذه . ٠
 لاول 2 )سس يدان ليزا ندن عقرالاو قيلعتلا مويل



افد ثوملا ب١ضن ا ىذلا نو ونجا 0 عؤدول ان مهل د ١
 تاقرل

 عيال نمو كيل كلل فمما سايلاد قلاط لاو لولا منال

 نزلا ركز يزقنش ا نئزلا ده لوا عود ول! اناث اذاذ قلاطننإ

 عافار ايتن طسس وسو سم نفل كيوملا تدوديإ لباس عودرلا ند
 لصحإإللاو 1 تااؤدازلا !خون مدا اثراور زفه كد ما ىلا ف

 قالطلا دايسارهاظلاز نادلانش' سان هزل 0
 تاز ىلا

 كك ىلإ درب 6مل شرا ءلد نكئامر -- كوم يع امس

 هكؤلودا همر ىيسل رب قبلا نح م قل اط تسد اذ لكشلاط | لالا

 كسايملا نعي لفن ورا عضال كانها يف

 اعيبرقد برغل قمل ظنلا اع رفد ىف نلعول تأ

 0 اقالاادا نيبلا كلغ !اني اباذالط لادم هور ريموشو

 هعدصلا دودوهادائ يلا للعاا ذهل جاكشلا لاي يدع اللا كالذ

 ةيصلا'ىت اال اإ كومادملا براع الذ نهاذلا هاو ٠ ةنوئدبلا ملاح

ك نكي كوبيبلا لاح برغلاو لافاعلا برطلي بند
 نال ذوو فال

 ين ودق فلن مو كوملا ىلا هنولدبلا ترئسار اهلانالاد

 عنو ناو طبسرلا يف بجودا6 ةنوذسلا لف عوفو ني

 نإ كاع فبالرول هشولر مدع يظن : امانه لدعالل هر اع نإ

 ألات ثالنلا املا اكون رالي فنيا ية فازتيناببب
 كبل امك يملا لا طهاحل لاول :مملا اع يساخ

 تثنو يال نولاط طازسا دانا دلل 5 ل منن ناو

 نلطن ماه ولاع نااموب نر نملك دعب قلع نانالاو للملا
 ظ هل لهل اذ اخ نسبرا دعارانسنراالا مراد تكلا

 ث اودؤلاط ئءارماو روب ا دل ردد د اذان هلمال فاخاذا

 أرح
٠ 



 اربالدناعرل د) سنع ونئلاط ثيمرانملافو نيعارج
 لدن ررر عرش دويوملا نال نصبحلا اعل مولا اهيلنو رب
 هعررد ةنماعساد | سافنر |لعبحن جعلان جرح اءاع
 ايعر كيبطو لا ١ك لسع رعب ما اع معاق نإ لاذ يف يوما

 جرا عئوول دال قالاع عقب صر طللب قلاط كلنا انام
 كتاللزت اوسو لان كك ذ نش جو ندد اداره هوكي طر ١
 قلاع ان لكن قدرا نا لان ل بسم مالادالا عطس آل ما
 قاشازو نجلا مكر قيلاطلملا نم بؤلمملا دجو مانمالل لش

 ملاذإو هجو نراعاع عزند نازيس> ل ريجملا عقب م عادل نال
 لعل عردر دهالزع ذاع هعودود بطورشع نال قئدملا عقل
 سيرسخاب فس اكووركت لاطاذ ول +! بسم ماليسالا عجم
 اعل اناكم ككذب ديصشال اذ قلاط لاذ[ ن نش نا اهل لاند

 هعركباب هزاقائا «نالطل ١ انزع اعاد ىلا اركسا اذ ءاطسأب ]
 دااقلف بريك !يالاو اسد لخر ا ايست نك منارالاح منو
 يبا طمللا مسول طن ةدصلا دوجولالا عقبال قيل عند قلطا
 بلا ادمإ عن هننال هنجو نا لاح ةالببستا# مالامعاللا يعي
 مايا زف امتحاو ةجوالا انين مالدا ثلا ثدده ذ ذا ل+ م 71

 م ايلاف عاجلا نايتس ديصمالا با جال "نالطلا ون ظ
 درصصد نلتلوا ردو -اعزلا عنمدصد نس معن الاذالار منو
 دوجا فا قالطلا, لذ در يطومسللا يد الل للاخ! بسم ىررن
 اعوذ ششامشملا | نعهدلا نيلحاا>/ر كذب ةئيلا كعب كلذ نع
 تايب ديه ىل احلا كاكر هول رعت هءلا اشاورول دب نار

 دالغلا كعوفنو نقلا اع عرالتلالا ساح باب لزم دير اعدرع

 حل



 هه ٠

 اههثري لذ قلن وسلب كحون قالطإع اهيا ءركا لدرودلرا
 وع اي ئلاعب هلجو ن علطو ميس لا ىلإ جرم نا ويسلم نب

 لفل عرج هبلاع ملعب ما ثنعال د اهاركأ كتر دود !له مولوم

 *ارات مارا بسسلا ا لدتداملا ١غ دوخالا وهامو لس ان "قلاع

٠ زطالاه يدا عاد وجا لم احلا لا سانملا همنا ران سس لا
 

 سالو ولا يف نمر اهنلس اهبوكك كتذ يلاعنال ارانو ثينع لذ
 دمع نالؤلا عقد ملل ل سمر ثلحالذ ايمانا لهنالو

 بهالخ دال قالطلا اهب مكد علاجا ل سسر نلوم كبد ىو

 دباب نكذامههباوح يل ان تعال الوب ها لع راد
 مدع نعل ةنلغايع ئلحلاب ثنحلا هدعل اولا كاذ هيما اب
 الذ اكدإو دوجا نا ل هلا نفاذ لولا هفسسسملا ف ثندأ
 . هيشاوحل مسافه هركذ ىلا ةيئاثللا ةليسملا ف اذكر مئاولا

١ 

 _ الهزل يد كعلشر يضوسملا وامف ىف د2 بسم هنا اع
 . عطبملا اذه مث زا قم قالطلإب د وبدملا لاف ب بل اذ
لا ف ضوفل هنا م !راحلا لهن وكتس ن6 وبلا اذه

 دوكذملا علبج

4 

 سايل ل ما قالطملا هيلع عقد ذاعاذ الد هلئاو ىاشنلاو اش ا

 اش نوكرملا ةفدملا ف سوفا كوكذ اداملا اهب ككللبال سا انه

 ”جااذللا بيج دملا علبملا ىلا هراشلالاف غلسملا اذه زخا ان ئفدلاو

 تاولدلازما عقب لف هيلاد اهشملا ريع دوش املاو دذلل وهو ةم ذل ف
 عبد اهشيساملا قلطم دشال امددرءناالا قالطلا ملغ الن كع

مملا هاثلا نيش الع دزيرح
للطلا مفي داذ [قنلا ذهن دو

 ٠ تا

رمت ةروصوو عنو نامل عطارد قالاطاللا ةروص هو
 .٠ قاطمي

 ثمل ديلا راع ىووتملا ا عفو رث ىلاحلاذاهننزسالا

 يووم.

 07 وت هيج ١ "جوه مبس»

 "محا ١ د ددقاح ل 8

 يحس < وعن د و مب
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 5 م اننا هركد يبا ناك كفو ا
 بريس ج الامل هنو رالع نالعلا,نلاخرلا ل لاوسلا هنو
 دخاولابدو زل هذاك يسلم اريل انيس همس اجاو نيمهالاو
 ملام الع ماوكد اههونا هاير ربع م اهرجلا امهر لملال ايس
 هجر زع ثيهالاو للاعملا عملا 2غنلحلا دلع هين زئ ل دلل

 هداف ١ ةدتاوح لإ يسدنطالا اعط لاذ ها
 تالطلار كلا رهو محا اهركذ ةدعان نئلدرلا !سس
 اس اا اهيركبنر ركلال نالطالا دنع

 فمبلا طل رركنو نالطالا دانعةرازكلا اء كش ركنا
 ةعمهماله درينلاو دم انلاسالا زي ناو ةراذكتا بر نكنال
 اعنف الع نلو حؤسسم عيمسركذ ام باجباذإال ما ادي كورن
 جاي صلاه ذكدو نلاعن اباد رذاذ اصيح لع
 اتيدعخ اوان نماللا ع مدرعنال اه ليله

 اي حم ناطلاد دفئا ظ
 كالعز ثالثلا عفر قلاط هام كلارا ٌقلاطالناماد لاو 3 1

 ولو مرا نعلم ند اامكةدحاوالا عقبال نلاطة باع شسا |
 يلمرلا|عَس ٠ لدا ام دحا ىد تالا ددع قلاط كنا لاذ

 هاريس ددعو |ثالشلا عن ناد لمراا ددع مالا

 كللح الك قلاط كاوا مش ؛الذ مدر هطارع ددغو !هدداو ظ

 اسدلا ,كمنلاطشسروا قران حال امد دعرا ةدحاوت كمرح ٠
 اروش د دعرا ةدحارب للا المرا ضرالا واهس ا الاسوإ
 كداب لبا رسار رعشم ددعرا لاا يرخ د دعرا فسرب
 نلاط نما جوطرمايإ لاذ رل مالسلالا مس لان لرسم ربيو

 هام



 ش لادن جانملا اق مول لما كو يولد اال“ نااسرركو
 قرد نكس ايس !صد لللعو نلاط سا نااط ١ نلاط كنا

 دلكر ا نلاطار فن السا ناب ركون منا هرعد سيشل لاس
 للاغلاو طفلا رهاطمو هز ص )عتاد تاائءال وإلا

 بارالا ف لاف لاذ هلل انلا يف ركومملاو دكوملا نع ده اعلا
 ةرمحارد ناردالاب هركارا تربو ١0د نيك انا لغدرلا
 ىلا مدرتكر ا ثاذلللا مسج يف دوبوس م لكما يل ديككسلأ تال
 أَ تسلا عد نادرا نال كلل شله انيزاساالا مم
 كشو ماب | ؟رصاب الع كانك ثان امن العال داب
 تلائذ قلاع ثا هلجو زل لاذ صحا يف يلموا حمسنو
 5 0 تنان طن لدم ذمالا لانن سألت ةدحاد
 كلل دكر نان ساشا لود درخأ كعورسش»ل باح اذ

 هارد طوب دخاوم ىذا ؛راعافارلا 0 نالطلا لع
 وتر ننراكب كاداوارع 0 انعبأ دانعلا
 راكب ازيا ناشالدل ١ْن لاطل !ئلحر صينسم ا
 تابادد ثالثا نالولا هنلع عقب ١1د ءعيصانالا

 فلج المبادئ م ناخانلاع لع نلح : ىل دوعادا
 فراشال غدا رك نايس الع بوللا| ذه ةطاشخنلا
 افلح ىل نوم ىلح هس ادن عدول ملا رانا
 ١ 0 ناصع كو داكرش بسد نع مه نع نع
 لمرلا ايولاطح هاوبال لد ددعد طئلانب هو هلجو

 1 للم اوب ام << اذ اشالثو ا ةرداو قلن دب

 ... قلاطاالا جز زحال لانولاولاندئو اهي نوزال اهنا



 اسد ل لدر ايوان ةيوردس نشل
 دالغدلاالا ابجي ال 'ا ثءالتملا نالاعلاب اهونا نازل هييضتل لخاارا

 لكربالا كلبل اوبال هله رؤلا لس دركالملا نهالا جد نه تمال كلا لع
 الادب داء ل5 وبدلا لسلا يال مهد تباجاث لدا نال دبع نب ناو

 يلكزنازهال لاذ لهم" جايسسم دين لال قالطلا باع قال حا
 انبئلاط رد اش لكيلتر دن لد اد لكلحر منار ككررما عنج

 الاوملاوهبال ١نادال ءاررك يدل اعلا نيون شيدلا نو

 داع ءلازخال الب الاع ىل داون رركذملا ءلملا د اهجو ان جلا نا_وتكالملا

 داشبرخع يع ادنصبلا اب لاعالاو يؤلو نالطلا هذيلا لتنا مع
 لنتون عمنا اوس جرا نزلا ع : طساولا ل )بس سياقملا
 عبعدال ضر جاكملا نانسحاملا كقكذ سن نابعجن نالطإا ءاملا

 انبلطر ان( ةييتادبا» نع يلسل لايبسر ةرغ ها بدايباركرن 5:
 باجأذ سكول عج ايبعر ل هدلول دوغ, 3> طرخرلا !تد
 ددعلا ريك لصا اع عرملا اجر در عرملا لع لالا اجر ز مرتك هاب

 اعلا لحنا هلجو ن رجا ظهر ا ىلسرلا سيال بسر عيل ١
 بان باع مهب 12 اب داك ناكر ليد رانك اذك )يد اهنا

 )يساره هرارما اان رخاو كالطلا» فلاح نارا ثدح
 ايبعلُذ ثوملا هاوي داانف كضرك ةلسوم اج ىإ كيرظن الهر
 كانانرؤح لن ن تءانالطلا ايع ترش لاقط ءلكرش كذا زب
 لع ئلطالد دريكدملا لبر صح نع )3 انضانص كمملانا ل

 الكررع مخئالد روكاملا كرش ةرعح ند نبحث قلل ادا

 نلاشيلب هنح لجو ل ال لاا ذا سمشلا ناب ىفهارلا جوع ةل يسم
 تملا و موي لإ قمل هجر نإ تبلل كلبا ديدي

 ليسو



 ثالثا ةرمار منب )١ع زلاد نلاع كساهنجو زل لاذ نطلادرلا تباين
 ثالدن دبعو !ادحار اندذو در د دات يول باف باجلاذ ظ
 نم لدرس رزع ناد رس ادكردس نعزحا نسر ةيجا نش 2 يماض

 كرب ولع ركمزلا كما نالاعلا لع دكت رش ل لاش اقيم درح ظ

 ' مهد الرب باع دنب عنهرادم نرهاو تر رسملا هر دلع عر ظ الا 00
 حل 1

 مسن للان اخ الطلا لع مخ هنآ با ججانال ماقالطلا هع ”اجاذا
 نجا يسسو نإ رك راشرب ىف يسلق هيسلقل كام هكر علقت الو مالمالا| 0
 زم نرجو كر رسملا در بببو كاشملا كاملا هورس الو مو حاج 7 1

 2 - كاالاثاعا ل لدرس ناغو ير رسوما ماع هند عدو لي

 4 7 ١ تارا نس ن نالئلا نعد موكا كالطلابو لاح ردك
 ظ 8 1

 ا راو نإ قالطملا نشن لذ نمت طاقلاب كياالو ءاومالو نيعب ايوب اا ةاجس 500

 | طعكركذر نوطلا زلال تاضانلا اخ ثالطالر بع بوري لكامل“ 020
 2 دامو قلعبالو تايلاءلا غو 7 الر نعم ةلحاو قالطن م ظ

 ٠ دكن لوطي رازعامار بصولار متل ل اساهدا لان اج اذهو 020 3 0
 . ةمالتل لاذ لجرا لسا مسالا كاع لطم مريع 3

 ١ كذا ئمزلاب قالاطلا اذ هسا امل ان ئيالذلا ]وشل ا لغا
 |  باجاذ هدشلا نكن مالاثلا )غط سيلا نكس انإ در ] ١

 | ومالا بلع لعيمل نطق قنا مالا ناك طيرصفالا 000 ١ ١
 ْ ! ةدانئلاءيروب وأ ل1 عوفي ملاك رعو هذاذمخ ئدرملا 3 يبس
 ظ يل ثول اداه لح بدا ثان الل تجر قل سمسم ا
 ا اعبر عامرر مكن قحدؤا داخل يس ماا .ركتبر ل لع نح اساوخلا

 | ٍكروبز مان دهيشدنلو ئىعران“ ايبفراغنو لابعلا ف 0
 . كازا مع دوغ سد نالعا:نلداؤ سم داش : را 3

 >0 هد فله : 0 ش



 بهذ لاجل كاد دب ون واو وانغ ف فاسرلا بامل ا

 مكن سادأ لحال در ىلا دوال ءا شندي !هايب الخ, ثاب ار لا هنه ىلع

 يشر باول ءاَتيِع لذه نس اناا عمرو ان يلاازعلا' ةاوعتبلاب

 يلدراا بايهشلا ]سيدو يو معا سار أ اسدحاو لحال هللا
 هنلاط كح عمي لدم ثمرحن )هالك قلاظ ناد هلجر زا لاذ نيد

 اهبل رثرد كاكا ةريهر افلاط بلع عقداناب تساجا اتالثوإ
 تسره نإ )لج ال قلاط تدناذاذ سل ملدا اودتلا نطصتس لاق للا أ

 ايرلد هيسانلا كلاغنولر ةيبلاا هل ايهخار لاذ ةنلاع كع مر

 اهيلعرومب خايولاج لات دج يلصو' هتلاشلا لع كينو

 كذلهال كرز مثمر ل نلاعملا جاكنللا عاطسإب هندد !ىلنو

 عنج روع ىنود ناللح ان لكب ها ردا كمر ب2 رد

 ةدادولا |نزمتس لمس ديدو مانا كنلط كالخملا
 الك ىإسملا بها 1 كسا ءلجوزا لان هز
 مشترع م عش تكد الكر به ذم كدر بهاد لتي
 رو هدرا سس دزقفدحاو ما تس كلنلا ع مغيب

 ١ روغاو ماسسعلا نادل ان ا'نلادروكزملا لدرلا ع مد

 الك قلاع نءاونجو لاما نك )سس امل يإدرلا بايبشملا هللاواالا

 اسهل اهبلالل لغرم كيباكنلا ةييجر '!لاط بلع عقب ناب كمرح ثللح
 لاف ن طلاسسملا هزه قيل: كملت د تاررحلاب يبا معا ههداو نت نب

 يفعنلاط نما هلجر زا لاذ ند يلدرلا ١يسسو لن اسر كيلع
 كنلطاط ال انادبضر فجر لاني ينلاسملا بها دمر اس
 لاله الذل لالاطلا , هنو دوكذملا 0 ناهض ا داونغا اعنا
 ةعلاع كاع مضي داب ب احا نادداد فلطوا ثالشلا بلع مه



 لماع راجل يانلا كتيل دصل دانت ذ باع ىفاع نع كاكا ةدحاو

 نيم ءاددل اال بح يانور لكذ تاع لوط ادب مكيال ئلاح
 ياك

 يلادراا بارهملا لمساو هيحارد ها كت ن يف لاني نع وعالد مب انلا

 ه7 تدين لاثر لبئوب جون مد جر ونال كالطلاب لد نع
 هال نها نس لشي نار بع اان ايدب ماارهات سنون اه

 3 نمل هيفا ةزودع رسا لك شم داللا كالو فذل نزوح

 تلانربعمالا عار اظلنم كرازنملا ئدس ةدار| يعدا نضر ل

 وسن يكلم نلاخ لتر جرؤاب ليعلن ردات

 *-!ااذو هتدح ؛ديدارهرم ابان يرئككللو 3ك رجا و اشم

 ؟فياف عاهل لاذ ئابمدر نجر ناطلجر "السمه لاوسصلا
 كقلاطوب يرعع يد ركتاجر ناك دانذ كيج رد تنل قالطلا

 لمد امهجار م امهجار. مادي وك نوعي نع اجر ااا هنبابو اى
 دالطلا عقد بما اولا النل ا نالاعلا عقبو ال مااًربدجر عمن

 د !ةيبار تابجو نلار نعمل رسال ىحرلا قاللعلا ذا ثالثا
 عننال نركذملا هليلو لد هنمجرلا كلاحد ثاجو ن قالب نلح

 جاتلارشنر وبيج ا هجر ن لخرل مر وكذملا قاللعلا عودر ئن

 ارا ع فو لع اإ كالططلا فدا هال قلتش اهب ان انردعد ا.
 الضر سلا هزحنس ناديا 00-- عدن الداود نبال

 تارالانو قلاط يل , دحو زل نلانولا»
 ةيسرنلا عم نسل ابادجزرحا كا ن1 للاخت م ثبح ربع الاراغ
 يبن! انرل سس نك زكالو نااطروع ىل اسالك لان نايم

 تلا لعوب بلوط جرنع يلدرلا لببسهر بيططلحلا ديرلع
 دلاعو الش لذ نفرعب هاج جاع سلال نا قالاطلاب



 7 ار ْ
 ايس

 أى 5

 ١ ىف اننا نكذار نالطلا عون لدم نهاقلا هسحر ئارلاولمخا لد
 دوجو عم ئرلا لش ئيرملا ساد يم انلل لهرال مأ ةورب لذ ةويد نف
 فلحرم رس لالا نالطلا كش مفي هاد اجاذإل مانمرفلا
 .كلااثلا 5 معا يلافل هدد او مناف يباع لع

 وم الد ازك)دننال تالثلا نالطل الح جلس لالا
 اذلذالهارركدللا نالطلا بلع عقب ء اعدم ليلا !هدر ملخ
 نع يريوشلا ثا)دملا دادالثلان نالاعلا بلع قد

 ايولا> مدح د علا هنا تالدلا “ نالللاب قلد

 يزلا بساحاذ علاحلاد اطالثلا نالاطلا مب لذه نموع ع
 بلع نلمملا ملاحلاب ث زكفْنلا ناللعلا كاع مددال هنا | نويت بينك |

 عل اعله لع نان نالطلا )نس مذ علاحلابندن كحرز نإ
 تالال انلذ انجلاد طرسلا نر اذن دومهلا هب هنلا بط ذاهاذ
 ةارنا ]سس ؤنو سئ ز اههس انهو نزلا ف معنا اونلا
 فارصالو رمالاو يسلق ادب لكما ةلطونلط اصر زا نلاذ

 تجاجاذ يشر 4 لطوا علدوع لف كك الئ اهب اجاذ

 راكي مر يوصع نع كلطلا> لجو زل لاذ“ نإ سس علادوه
 ظلال مرصع لاا حاحا ما قالطلا كاع مفد )+ امرغ :

 ادصاغ ءرجر ن ملاخ از )سمالئالار عهد نالطلا روكزملا
 ايمحرواانباب ق١ 'كلطلا عفن لنه هر ريم اهب اونا تبا
 هارغر يف اهولا بزكذا مدا, ئالطلا - باج اذ
 علا مرح مسان ن!عابعر بيلعجلا دير أ ىحراإلو

 اي ملرااوهمساهملو ثنا «نياذر هيحوز

 راع عءاروعر عرذالا بندا قيسالداساج جدزلا

 امس سغ-



 نيم شتم اييزذ >- 2 ١+ * 2 ب

 11 دهم غم همم -

 اة ةضسادشخ مم ع : 92 . ا

 -جج 0 --ي +” يو ع 5

 تكالط بعقد إد نوملا بريصت د لكرتمل اذ هلحورل لان لمد

 فئاخداو :رملا دوجو هلاجيال نمل ينل "ل ابعد اننعأللا نا.

 ؟اعرل ثاثلا نالعلاب نلد )+, نئونيلسلا لسدورنف لمرلا
 احافيصا)ذاذ ثالثلا, هدرهز هيعع ىف ثسادان ندر ز

 مس سنن تنك ةدداو هنلاط نمرع لع انؤلاعب ناب هيهالاخ
 لعزاملا طغنل نع ابراع ملاحلا طنل اه! سسد اهرعد دع
 سو هند :ن اذكوه ؟نجلاذ ند نارك نالطلا يف جرد

 ....اهطاوجسانلا نايل ضاس كزموملاةيدصق باجاذالوا
 1 ”رطايس ضر اس رنيمحاهأل لوقت ملا ذا قالط بعقب الذ
 محر هم اعؤالاعلا نلع د اجر ز ادراك! سنا
 | ٠ تلا كةفصلا وجر دين لنج اهدحا علاج شام رحاب نين

 , نالطل ايفل ام اجاذاال ما مول اذج نا اف قالطملا ندد
 ىوسظر مهالا اساور دهصلا دوهر )هن هام تئاءاؤلا ون

 'انرلطي غلاب ركع دنع )در ف امرا لبس ل يرخ نما نعمل
 '  ةبسح كعير | الجر ل مان مالا و اهب دوحرلا لنه امال
 ؟ هوب لع يِباَس الح ةروكذملا هلحو ن ملانحال هنا فاتن ددد
 يسجل يلع ليف اذ راكنالاب جوزلا باجاذ بهزملا ند اشم
 مد با جاى اه طالق اللعلا عن علاحلا لدم كدب
 صيعش لف لدرلا )بيسر اهب ثالثلا نالطلا عنب جلاجل
 وعالي محرز ملثف رد اشم امنا ثيلذلا قالطلاب ئلاح

 0 ظكشازإ اه : ىلا 'رهدوارئسلا 1 ا ساهم سي

 لوألا 0 تلاح ةؤسم ملال 4 'ددارإوسلا قش نددت لرذ )هير

0-0 



 ةرللا هزه د١ ىوشلا اذهل يشلا اذهل يد طع ثالثلا تالطلاب

 | دك لافدال ةييصلا كانا هنن مر ةدملا عارد )نب علاخ أ ظ

 امودان وئهنأل لعفت اد ؟ذملا كصنا ذا ثنح لذد ن' يف بالو

 لدنب ل مل هها الد الفعال ناك او ثينعرلا "لسع فام

 ةرايغر ميسان ئ لانو يلمر شلع فاشل يل نهرا اوال

 درمادسل ثالللان الاعلاب ئلادرل ىلوملا ل ليما لغو ؛ريلفلا

 اي درهنلا ضمان عارد م اذ رمشلا ادهنإ
 احاب هرلا د وه نال ثالثلا نا اوعدر ملذملا 'لطب نيس

 تايلنالا نإ صلاؤال علاجلا ل نئولامرلا عطس مل الط ١ذهو ظ

 نحلا دبع ناو رججاار يظحلا«اواعو نيشم )نلو نيهملا ٠
 قلعوا هان ااممل اذا ماس رخال هدا يب ا هند نأ

 امهر ناك وع ائادم امد | اسباب اك كعامم) اولا اغاوذالاظ
 كال انرلامدرالا د :ريسس موعو هلل كااكلا أمهد لعغر

 ةيشرلا نإ لذا هلا دنع انباب مطند كف ادص نيا ارما

 تلاد رجم ىا ىنأ !١ نعاننلا باوح هند للاكل كاو نحلا نا هراع 1

 قليل هنا هارت ذا كفل اًرص نم نشا لاي موئرلا طرطم

 مج اارلا رهو ةدنصلا دودر ءرمل خزدر الئالاو أن امرلا
 نلف او مو هئارءاذ لعلام لات ولامدهالع كادرمملا
 ١اكز ار رذادعان لعام لعامل وذ نال اكن ا نا دصملاب

 ةنيصلا ئناكاذأ ةئذرلا انا لاذ مساق ىا لاذ ةلببسو | ظ

 د انازبالك )يسم نود ند ريردل ني نليمال ا ظ

 ننن ساما يام لعل ! ماعبرالا مول فلانف اذك أ
 وعن اونو هناي ابرلل نيوقل هنال للا لطبو سلا لوا |

 تت

 بربالا لع علا 1

 من الزل حس( ناو



 لسنا وتقلل داذاوبر الد دعما يجي تلا داودع رلا سس

 كلخارعو مزن رلا سير سونال اقدام علال لوكس ننايسما علاحلا لهر اود

 " اهددياوجر مشل بسكر عالم بلر يلدرلا عمر رع نك عيؤف ولا نيسيسل
 بلغ قلاوو يرلا جمايلا نفل رحم زال يل بين

 ماا ذا يجي قلدملا قالطلا كاكاذا نع رلا ةلسسم يف نا لإدرلا
 مدل لنسب قلمللانالطلا مثور ملاح ادام لامع هو رملا كضمر
 لب ةييمم ةدد للا كاك ذاااويد كاان ررهنال هاودل ولاوانم

 0 ولو ياس سايلامنكك» انهيت دع نضام يل ىرعع
 هللا هجر ميسان ئأ نما ل هانم ملاحلا لل ننلامملا

 1 1 م ملاد عرش ئو رااهإ كان
 5 ناال كك ذكف نكذب ماكو زجاع لبكي كردا )ملا رمايمزلو

 اهنلر هت زيد هاانلاب بذا ربل لدباذ
 -بايبتم السن يئجالا فلاي تاو تنشر جريش لاو هرغاز
 جدال اند كين لعانول طادجو زل سالو لاذ ىلا يلدرلا
 سل رايايباب قالعلل عب لدم كك ذ لع انيفلط لا م رضن كانوا ماج

ااؤلملا ذاركد اهانساب قالاطملا عقب ناب اييساح ان الدالداايجردا ظ
 ل

 .. ينال مل نارا علاخ فن ى!بيسيو ماطبالا ريسارمالنس ظ

 0 امس جان نبا بانكرا قالطعلا ل عردرهلد
 )اه عمد ]ب نموعملا دينو لزم اذ هيحر نأ دان عإبم سو

 من الان اهي اردو س ازيلال نيس ريحت بضصوملادصق نا_-باخاذالدا .

 0 ا ماش صراوم ديسج هناي !نقئال| نا

 1 جيزالان نب يلدا )سس همرعو ددك انلا ع
 ا  ”ةقفا درا هلي دوكذلا طاملللاب امتلاك در رئؤؤل طال



 سس اجل دطت نا نهرلال ما طر/رعر بع فن كزالا دبلأت ياذا قل اط انما

 "جادا خاضيللا قملالما ثالثلا ثالطلا ندانلاب ع
 نلبس و كاطوش لهنالاطلا دكرم نع مسن ى ثالاثلا نالطلا قش

 اجا هةئرائن اا ةحرس كلا لاط نسا يقكيشالدا كاملا نولك

 0 طاغلالا نفل هازال طرشمال ءانبلا كاف حشد كر نيل
 0 .كلاط كلبا قلاط كلا لاذ كاد جانبلا ان تك

 ياها داليزك رز, . كسا منيو صن الاغو ناطنلاط كاف تاناثلاط تلا
 1 لكيعرا سدنلا !تولاس فود نولك نإب هسوااءم ماكر ظ

 ا 2 كاطاننالانرار هادا دصت حولر «كتالثد
 ١ ْ . اببرايسل لاطفال ديان رصف مم نلاطر نئاطو

 || ١ الارهاط مهب لذ شلاش دياشلا هولا ملا

 هب جرد نيد انطابإداو اوزللا هش سملا ىطملار اونا

 ددصخإ !/كاذ صنلا ىضلام كاؤعدرلا نائاذد ىدرو الإ

 رد واهب فظطيلار اولا»قلظملا, جرخر كثالدداسضا

 نبال نلادوار نادم ريكا لا ديف «ليشل الذ اهلاو ١
 ”ةييلنسالار هنلطن نلاطار ارامل دملان تاي ١

 ب نلاط تنانرادلانلظر دا هجر نا لاذ ول غلا يبه ىلادردارماكي

 ) تلودرلاب فد لال ردن ون دخل اذ تاايغش الل ككذ لاذ

 10 مسالا ل طاذإو تالثلا مئر انينسال ا دهن الاو ؟دحاو نلط

 0 ””ئدازدلا بيرن ءا'فلط لقتل لكمومد فاذلاو نلط

 دزكا ان درودددتت اللا قرد هيركر قااطتنلا هناجر كاذ

 كلربسم ركنا قلاطشن لحد ذل لاذ ل يسسوتإلا لاك نلاظ الدال
 ١ نا دن يلفت مك بلالم اهلا نارا رمل اريماؤ سلا تالا يب قلاطشساقلاط 3

 و تسر للعم 8
 2 ظ ظ ل

 م مرثزرعلا ١ 0 ظ

 ها
. 

 اىإ



 نيرو بت ني وو دامت او 0

 دانا ةدازإ هلم [ند هايس حلال ءادكيزلا هنعات لدن اى

 )يمسح هاسملا نيل اطل اف نابملالا لوب باريعالا حرسوتو

 ثني دش يزدداذ لسلام لازخ هنلاعط 0 قئلاح ءا لاذ

 5 م/م نارلا نازل الإ كاسيو دامو :ا :دحاوبالار

0 هنن دصاقل مو قلاط كلان رركو قلاط كلناذ دادلا كاذر
 

 5-0 رايد هدول كانيئاسالا دست ناو ةليسلا دودو داع ةدجاز

 : عشند كابو كانطمررعشم قلاع كا اكدرل خلل

 0 00مل وم دالطلا دع
 4 كطيو دب برا لاسم اسمح اهلونذو ةاسلا

 ل الدادبلار صني مر نلاط قلاط كلا نلاط كلا هدجو نا

 ا عيستلايف غلو اذه دكستر الئ ونس عئار لا |نيمكر اداسيسا

 0 اسمعنرإ تائلاطلا هيلع و هلادل 0 دا
 5 ككذملا ظانلالاب كاز يقم بسسس اجاذ ش بلع عن هوا
 ١ هىلدو در ةرذسلا شمل دوعك در ثالشلانالطلا مثو

 امداد كأن ل اييعل الاد اهرإع نرد انككظوارناو

 1 اا مدنى لا اش نااما قلاط مقلط لاذ كن
 اعطمت ائزالا الا جدد النجرطلا بوصلما : نسا
 ١ | تلاع فيلا و :هاوذا الو لد مثرا! بسه ةرزلا هاذ

 8 نالطلا طلب شل الصلمم سنا عيما نا ذيع لال تاركذر

 8 تجديعرشلا اههورشب ننال, ءانبا ف نيمو لد لنا

 اح اشي امج نال رولاعخ) بسم ناننالا ف هجؤانلا اب ناكل +

 1 0 ياك نفعل بحاض كاف ؛ امش. نإ هيلع تلافاكلا ديب

مجدل هربت 5 ايهلا كنا ولالاو اياوعب دحا بضع كوك
 1 3 

0 

5 
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 باء يبد ارلا لر يضاعاو دهاشلاو ىلصت# ردلا هل عجرال سنلا

 لكلا ءرزعا وري 'لنلا ىلا لمتنال نلدولا اه نانو رلا سانعلا

 العلا ناذ لفن نيد امل لع دئامب كال ناج عطا سم لو كلت
 درج ركشل م عقبال قالا دال مخردن# اكشلا متدال

 'رياغار لدانخ حاجا دعب كا ل اجل رن اعدرال «جازنر ها
 بيااىو دص ءضاغ تا داؤعالا لنوع ها يلعيلا
 ءاذ را! لحن نع ا بلع نهاد 6 هطررشسل ب نيا هان

 كااط نب اكاق اكو دايعلا لاق كيئلاط هد اس ىلإ قلاط كلا

 موبلا قل اهدملاكاذولو هاشم مرا هاا ناكلاءىارع *
 0 كانئلا ها الم مكاودسا اسم هوا ",ئلط دنا الكم لا

 ”لاشسالابع هاولر ا 2 د مون صم

11 

 ٠ كطاو ساقد دقو : 00
 للالا هذ |سسن كاالا اهاوابمدع نيل اك هناء تاون ناامص
 وثرلاو هزل هدج قيلغل اداوه ىئكر زلا لاق ئرمالا لن
 لسه نلاس م عوذولاو يبل ابرا لاي ايمرع عم
 'ةلدسس نييع ايييسالا عمدا اشيا "هان ان اشالث نلاط تما لاذول
 هيي ا هنلا ؟دارا,واونلا نستب نلاط ثنا كان ول ىرايعلا لان

 اكن نيلينلا ل2الغ مفلا دهم ىل انا الن لان مغ ءاضربوا
 اشيا يملا اكيد ! هس جرحا لاؤرلانا هبوب هلا اسس نا اف
 ةدردسل : م/|صخش انك بيطللا لا ل يسم يدب ى نأ
 لصف ريع نب راع دك دعب ياه زخات للا الطلاب قلادو ركلاذ

 1 ظ يب

 هريكم ف اللد
 مكمل و١ كش لو

4 

١١ 



 ظ تينسار نيلإ عاطل هلا 2 ثبا داون كزجوز ننلاها

 لعوب اروكاملا نالاعلا لع مقبالر ككذ كح لدشب نب ىملطا

 بلعفنااد ناك ذ عهد بساويجلا 3520-0

 يبا 1نل مر يللا ف ثحو ان بادكذا مكادرتالا نا

 1 يم هجران كم نكداذ هيلا> لوغارب ل

 سه ذا كت ذ هلببلا ثلاذ لا اكو كالاعملا فع عقدا هاشم
 صا إس نبل اللا نساهذ ئردالر لاولا ب طي يت

 تلاؤد نك نب لش ىع دا اعاحارطع ثالث 2

 .١ لزن لونلا لنجاعب تما عاما ثلاذن شل كطنلا
 تالثلانالطلاكع ون عقب تس اداة قالطلا كغ معبد ما نيود

 ضقالطلا,ن لحث بس بيالحإبا ٠ طيب يطسدنال
 لهو انثزسا عيش ملدا دهارتسلا لانعذ نذ قياسا هنا معد
 منش مااا يبس دزن مب بسم اجلذأل الز دا
 عيمبا لا ئالاعلا يف ننال اف ط اشم سس ارش لد

 هبكن ايل اقيريدد كلذ ريض اانكر قدصب قد اغا ذل هسسيشن

 دوق لونل اذ هعسا +تلاق داب ثيكلاذ [ننئسالا هدااذا

 2 درع هنإو ها يلدرل هلاك دومهنملا اف )سعال ذه يردكر

 كاوراوسالا ف ككذ كمل عفو لد كان قئلاعنلا دوصنل ءاردم
 زاكالد لكداو يبحا م“ !؟باونسب !صقنإل كار ن رسال

 توسصلا عاطقلاو ا ىكلرلاو وتلاو سائلا نكس نم
 انعلاطا معن لوقو عيبلا وبك بايعأ نم ثم غلاب ا انه كايشناللاو
 لب صل كاران مقفحلا» رنا ييسر لاو سرئيالبإ
 ندارالا نناكرزطي ايد ب طئلانلا لتالار حا لامي شيلسملا عار 0



 مشان لافي نإ هسكعر نيعتسا دارا جرش يف ا نكثر الن قل
 عطب لذا بالامل 8نج هيل جانمجال قلاع طل عدس اسما |

 مست ىولا مبان بداثلالا لاحدصنل ؛ لا جب انلكب نك ىشس لدا
 نا« لرلاب سزهالا ار اذساو درظو لو رلا ال لاذ جيدجلا الع
 هندبشمر ان قبلان اددب سرارلو فالطلا اهب وهذ قطانلا نم
 وتلا طاش دب ن هيتس اباطح اليدين قلع نإو نطل«
 ادهرعبر ليالملا هس قلع ولو دم هش نردانب شن
 اذلو هان دا ةييللو م اهب اهنوصحإابب لو ةسبئس ميلا قلن م

 تبجايلا سن يلطن هنالالعدم همست قلاع ذا نلاظناإ
 لاذ نعطمرا قيس هولا اغ لبملا قالطلا اف سدامسلا
 ملاذ يعم ةارلس اماه كرتتلا» كذا دس ساو الا
 انيلغاراكرلاطا رن لنمرعو .كرتلط وذ كوك لنب انرلطب
 ديشف لإ سس ا حان قالاطلا + عقب فه قلاط لاذ ازد لم
 بايبلع ممر اراملا لويصح دنع لا طابا كرولا اول وبعد لاداؤلا

 اد اريج اندلاع مق ةدحاو نزلا دمغفل اال مدار قلاع 5

 -نعارصيب دار قالاعلا اذملاغ عير روعلا اا نولاعب نا بدسصذ
 يملا امس .؟ايويلد ينرسايلا دايعاملا تالطلاادملع عند
 الملا روطلا كالاعن اهر لكرئلط يبئاوا كاومحو نإ 00 0

 "'/لااسسإب قالزولا ىلع ملعب لنه قلاع ثسااهل لاند هثاراذ نه
 تلاننع ]بس و نيلاظنر أ الاس اب بلع ع ابابا

 هانارءان قلاع ان لكما دض نهرب ىلا ةييخسلا نحر ٍِل

 بلع ملهي ناب بساحل قالطلا بلع مب هدر 00
 سعرج الن نع )به ورجوب مل انالارعو كعولملا لال نا

 نا

1١ 
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 2 ليلا امرا تااذذ لكريلاه ىسار ناارب داون هنجو ذو
 اطاط لاهو تنك كالا له هسا ملا ددقلا 1 عت : اتسالث نلاط كنا لاظخ اجرا اسما بج ةئامر نيلسمل
 قالالا لع علب تاو تبساجا هال دا نالاعلا لع عفن لالا ل
 نجلا نالطلا عزمر ي علم كاد روكؤملا نلف نم ملهالد ثالشلا
 7 1 امانا محرر كان نغ لمس هد سملا هذه راغاف

 كوالا للاب ىنشف كاهن اب سس جان ال ءا قالطلا هيلع فن لس نال كااادإ ل اناف لسا را تدب يد دنا كرا كل اه

 الاول ءاطتلا ديمذو بناللعلا هذنو لدا ل م

 كيئلاط قالطلا تيلاهدلا نالطلا لع ايل داؤذ ءكدرزو لع رج الس نع ل سس زالدالاو نب م فباطو درالا نع
 مس لا هدا جان اييجرو ا انساب ن رد قاللعلا مرد الادال ما دكدب ب ل:م اربع ثكيس قذلاط تلا

 هنلمان مز ككل دون ينو ارزن اهله دبل ولعن نا دبع
 يرلم روكذلل نالاعلا غو طيحو انؤالع نم هسا وزال تاق ملروه دم ل نار نذل انولاعب مو ءنايولاعب لا
 دب” لخرعا نالطلا درع واول امل بم داهبال وهدم باكيا
 - اطرنلاط نال طن ركل ارا تلاظف قلاط تناذ ين رمال هنهر زا لان نيد ىلمرلإرسذللا لابس رك مرات عب ىف
 باجاذال ماشا نااضلا مق لنه هلساربملار وللا ك الدنا
 رجا ص وش نءاضن لل بسو لاطاب الاد امهر مقلب ناب

3 

0007 3 4 

 ظ ٍِ الهالاو تاررار ردا لعل عقد اشم اماما
 ماي اهب

 ظ
0 

 م
0 

 كا عام طبرتعش عقب هل اييلاع !ءايق الط قلاب دنت
| 



 ال انرااثرالدا قلاع يوكو 'امانا اه دانس ةيحرزرره 2 ١
 ! ا لدم رع رش ةليب ةرطك نارا اها ا

 ظ جاجا انيلع 0 مولاعم نم ناري! نا اجا اوهدا
 ا ضدي 0 :لنالا و هلع قلمملا العلا عقر وارإملا عم
 ا ش بل يضايمت علا اماءاماوب

 | تففاوبا تالاطلار نايم نالطلارةاوإ الد نم اوما روق ادب
 ض . قالطلا مدس سا اذ لالا تيل! اييج,/نوكتو طامش

 7 : 2اس املا دنع ملامامخر

 -_| 0 يي لكتارب عدلا كائن نجر نر رهردا نش لج ان اننع
 عقب ]ده | مريب وادم اردو ملا كاما نينا دلل 7 لن

 3 9 لال كاسمالتالار قراري مم 1
 مهراهلا ىيصمراع لزلا. نا, هايف و نارئان قلاط
 تاجا ائبدالا نيالا عع نالطلا ناع ثنح عزن والذ
 ناقد اضبا لمرلا لسسسو ملا تاغ. ذهو نجع

 ددشلا ناد نا” ثيخانبايداييحر نال عقب تولع ف 0 تس ل انف ريدا را تلادق كنفل اعراس امانا هالخو زل 4

 د ميعنال مدلا الها ربا نصت تالسب ان اكا ذار اهرحارا
 00 يار ا ناايللاذ اًذاود ايهد يردك ارم, نالطلا
 مملالواطبا هارلا ءرهلدي ركتار !تاافن قلاط نكناذ
 تجامدااييدر عقد لنه العلا معبال ةلافاذار ايلا
 ظ ترند الشم وع دفع ادد اذ
 03 دلادزواربجر العلا مقطع ابدئي ناك اهرحال د أل كورلا

 و



 ايبا غرور راع رهو مولد نم نارماذ نلاط كب نام للا ا لاو
 0 :لطلا نقدم امار لاهم اع ريلاو ىعسملا ايباب قر 0202:

 0 نلاط لاذ كيس يون ارا لا لاذول الملا هنس لاذ ّْ

 1 تأاافإ ينم دهصل اد وجو ؟دول نلاقل ل ريب رهو كمن ءاواذ ' ' 541

 ١, تان دان ركرتلطةارلا د 1س ملاذا روع اهو يدايبزرلا 000
 ' ماواغرازجإلا ريشدر ايم نعد ا رف لكرزلاط اكن ريد 8

 ش يسلم كال تلاثرلا»ا عفرالاو 1: د لول يذلا ياو

 |, .١ رسم جر يملا نكالا رطن انولاطط ف اديعنع ص ثلاذ '
 0س 59 00

 ١ اويل

 عقب 0! يسجل نسملا هذه 4 5 3 1

 1 ضرابل 0 ا ظ
 1 وعمد نحر ندالجرلا نع ظ ظ 1

 اللسانإل تددو وذو ءارلا درجع يع هقرلفلل ابشر ن لطلا 1

 ١ هعرنو لنه ؛ارلا يعل قالاطملا انام ال اضوغ ىلإ لحال مناإلا 7

 ظ اساالون ى مالامالا بس بيف !اما رع دبونو ها ظ

 . لفالرد# نياوملا اكن ار احر عرفو نع نارناذ قلاع نئباز

 يل يسرا ساهر يلم تانبش عرتدالد "اع 0
 "الر نالطالل ءاربان قااط سانا زك ضو اىانا نغسل 235322221 :١

 | دود شرا لاقولو جول موديل نيلعل نالألاع 5 ا ا
 0 البشر« ا/انلبقف الشم اسد اعامرل ا. هدسل ادبلع 0 ال
 َ . يمل اعارحا تنس داذاسحر :نبتسلا كدلاطر لكلا >0 اا

 | لالا 'ل سلا وفد كطعان نلاط كنأث اذن واشطعا نا اثر 00
 ْ قابل لكلا رعو لع قلملا دوجر دما عزترلا هدعامرخرا ل



 و 559 "0 الا ا 0

0 0 

7 1 

 اولا لك نعرلان قلاع كلان نا زيدا كاراملا تحرز لانة[ بس | |

 لس ساو رشلا د وتس ابا هذه وع نامل ن كطلادال ثلحال 0

 نا لع بتمارحال مساق الاف
 اي د ثلا هلجو زل ثلا ظوسسملا د

 لاكرحا ل لاقن انما)ث قلاع كلل 0 لكتانإ تف ةباهل | ١
 تفاراهل | لاقت شاك ا دنااقم لا سلازول ههنا اشانا

 0 الار هارللا تحبم بلع اهل يزيل
 همم الوال ماةارلا كد رئوهالاذ ؛ارلا لغ كلاعب
 تدزا ىلاذ ول انا قنوت وداو سااش دانك ذ دعب و أ

 عشت ملا عقنالد هن درب ردلا يب املأ هارلا نكات قلاطنن ١

 /مدسب حالصلا ا يذادن مرئجا نو مان اننا فالك ها َ

 ل لباس نإ نالطلا جازي ادهن ثمح قالاعلا عضو |
 ارم مالسلالا يش عيوذولا دب يدار لفع يئلبلا لك |

 طش كاويجو هاء عفش ال ولوج مسا نا 1 لاذ مددلاوكا 5
 انه نك ذ دجربرلو مالكلا عاد ليج ءدصح نا 5 0

 اعباطوسملا يالا د ناشلا ءريساملابالكؤجلا
 ثناذإ نكنمزلب اذ ميج يارا لجو نأ لاذ لحجر با 3

 تالئر ررز يدم ديل ل نلاط تلا لاذ م هنص ةلاربا 7 ظ
 ,ي.« عقبرا كوالا ظشلا اء نين لم ثالث قلاط ثنا لاف جر 5-1
 وطن ! نب نيلدنلا نيدال اينما نركاوسو بييلا ؟دهلانلاذاذإو 31

  كانبنإب نانذلاط عقب لعد ارالا دهب اهبلاذ يلا ماشا لاط دلا 07
 طلاب دفلا ناكل باوحلا يماثل هملطلا نيدو ندلمحر امقنوا 1

 كاك د دبل شن هقداد .ةواسا, نالطلا عفدر ا نه 1[

 ا

ّْ 
 ا
| 
ْ 1 

1 



 تاؤدو ثالث قلاط تس ادازن دعب ثالاللا )6 م مهر ان توعد 1

 نال قيل ئروسلا ٠نه كسا للفلل لانطلال اماما نوككلاءا ملا 3
 |... هامهيلف بنلمنإل لع ناعما اذ نال لع قالاعلا قيدفت نر م سس

 كارم باى! لاذ ولو بياواحلا لا 9 بسسم ساجر مسالا
 . كاخ + ور وون ل هاج ىر ةناعاذ نلاط تنازع نسل كس نصرا 1 0 ١

 لس انجبا اخو كالطلا دلع نا عام دحوب لذ عمد مل ئاللا نول ةيديمسا 1

 مطمايملا درثلا اذعداالا كاع مشب مةاولا عع طرشب قالطلا عاملا
. 

 رمكفادسم نمي زنارإ نال لاذ "نإ! بسم بلع عفو ريف منار
 ١ ١ دصلا»نلاع ناك ناو يحرم مكاو ةنارماف ةيوجر هل قلاط كاز

 | ةاطواعملا اساس نع قروؤللا لاش ةنيحر لوبن عرصتلا اان ظ
 أ >5 د عفت نجرلا ف كازعتل ا كتتلاط لاذ ولاههيشساز ْ

 ْ طارشارنموملا رئد سدال ضوملا راد ومب واهلوبط ب 2 كسنأ 1
 ١ «ويفابفهر قالطلا عوفر ف انطرشاو للملا ركذ الاد انب انل . «لاسسها 0

 ١ دادس لفن ىعو كلئايؤح دل ارباذ و لاط ثناذ كح زم مرسل 5

 1 ' ' : 3 , 7 : 7 7 ١ ١ 1 ١

 |. تالاطالف ءاكدجوب مر صوصخع سلع قادم قئلطلا لال عقبال ا. ل ا
 0 تاريسو نعم ثلاكاذ كلاط كاز فيلعرلا ثاكاالا لاو ولا 0

٠. 

4. 

 11 ا 3 ١ 0

2 
 0 ف ٍ 5 0 14

/ 

0 
' 

 مفتر ام اان ال ا قالاعلا بلع عقب لو قلاطتنااهل كان بالو | ٠ كتابا رع يون ساكو !كلانن كرتل هول ارا نا حو زال ظ ٠

 7 35 ١ , يشأ 0 1

 ١ دنم* صمت ةظيرعو انوج عيج نن تار ام هيجو ايش قالطلا| 0 ل و 1
 ٠ اذهي كع نزيل قلم 3 ديمل ع نقولا هجررطف عايدة ارا عسسل ' 7
 0 هجن لهل حو نارء نط لكذلا دص نعلن را دائاقرلاه بالو 2-0 0” < 0

 | قلاهزنادمبدوت طار لع نلممل قالحلا وشير عدت مالوم كك ناو

ْ 
 ا

 10 نارا ا اذرل أ ديسم رجح لودشل | ىشنإم طقلا اني هدا ا
 أ



 00 داب د

 "سبب نال اريحي قالطلا عفو هنارباذ نلاطثناذ بع م هلا لكربد

 مسبار جرا لع لووع علا رعب كأ ملاخلا طرطا دال
 هش نام نتت

 هس جداا نع ناوعشما؛ اهلقل اذه يلحاللا ب عشا ناو

 :رمااززس نر كذا دع ضع يندلاو إنا جوارلا لولد :لارهر

 تاكئارال يفند قلاط كلان لاجل اف ببي امن كتر ويعو يشب 1!

 ىايدعد قلاع نال قال ب عقب الذ ةريلا دهن نءر يناديع

 بلاجا ف هيجار ىياعرعر اذدلا ةدنعل عر نادسلاّنع اريالاب

 لاهلذلا وارد اوما كاخامك تالطالن دريم هر اع انعكا ىلاذ

 ماهالا اضش داو مهراعر يشكر زاإو يغرذالاو ىكتسلاب

 مها قيلشنلا هنعاالا سذكذ نق زييو وكلا
 ليد له رين ا انا ثيحر ابيحر عنو ءارلإ» طللنلا هاناول

 انااا باناع نم ناين ادصرج 0

1 

0 

١ 

3 
 ع

1 1 

١ ١ 
1 1 
4 1 

1 

 مسوفالك نف يلا دبا لاذ مدد طوق الطملا ل ماض

 لفل نمل الاذان يردال اجرهسو تاب الطن نم
 تالطل نغاصوع هولا لادج ثدصف لاول مهد نئاد

0 

 ادب نانو كذا ردع سي :ارانا جوزلا لوئب نا يشر
 ةايلاب ايزل لذ باع لاودرا 31 مددت نادصرمالا سنن
 نيليتلا درتلاالا ةورصلا ويصح مدهل ل نالطلا كعون 7

 هب اكن رحنا نبل ديزل اها دع اريحر مقيد عيل
 هلجر زر قالط قلع نمر للا سسو دارا طمس لف
 دانبد عر نماناراو م رشنر اادبلاغ جوزنالا يشر فص ط



 راحالع اهدلادارل 0:0" ددار هلاح نلاط رنيم نكت اذ اوه نا 1
 تالاعلا بع نب هزار جد زدانوحاه دو را كعاعلاب
 لنعا يرش لاوح هاش رب تمن احاول ءانوهاد بع لا ما

 انزا رص ماهادز رل اذكو ؛رب هجر رد عفت الذ قيلونلا (
 لاول اسم وم رام مهد دعما مدع ا و ا
 جفن الذ هلم هناا نلاط كد اذ لكق ا دص نم يش اراالا كل 5 2 3 :
 مسل يلع هلاخا وا ب ضدازه انام ءؤح نلافثلا نقال نعاا 5 ماع اهو ابا
 للان بلع جرت لكنمءاولا طرشم كالو قالطلا كاع مب قلقا قولا قحاب 4

 هيدر دوز اهبلع لوحلا لاحرال اكلم ىرشع اد ردا يم عمر اب را -

 لح نلفنل عقب ل ثار اذانماةارل ا اعرق اللع نلاع ع ش
 يشل لادن ناد نفنلازد لال امان اك زل ارا دوب ارنا 1

 صارو رجب ةهيعمرع ةاكرلا رارودنمءارلاو
 ءوقيد ندلاطش نإا دصنمركناوا جدلا دارها دا رهو
 فالطلا مقيد قلاط تناذ لكلار نوم دارا قل الط تشااوبلا
 . تايمز كتل علنا رل 1٠ جو نلا امد اصحر
 م راوخا ع حر ناطن لاس داو قلاع اسدا ٌنالطلا نإ
 0 مالكملا عطل لكن ارا تل ان اماهلال نييح نماثلا 1

 . بجولالو انء اردد ل جدشنال ريب ىئلاطد اهازنو :٠ "ىلا 00 1
 | 0 10 لاط تانفت اردد لانرل 3 0 نيل م

 .تااطد 0 يي ل كلما نا دي 7
 2 ايئرصو نالطلا نءاصوغارئإلا شط درا لان ول ىه

 1 ا عل ٠

 غم57ص 11 سمسا



 3 زب
 ”نو ىلا 4
 "< لم

 ةهيلللا |
1 0 0 

6 ّ 

5 

3 
0 
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 ارنا ركئارد رككالاع دويل تدرا حر ق١

ارت "لاح اانار ركنا دصنمزسارا جوز الوطن نا هو 13
 ت

 توءالاو ا كارت يدب لكفالمطر أ نلاط ثملا اوننش لكنا
 الطلاب اه دعو جو زلا نا مهلا ىلا رد انلملا قلاع كلان كنار
 دهن نالطلا انه باطن لا راعمةاوبلا ثائااو هنامااذإ

لعلا عرع م نلاطبالالا جدزلا رانخاول ثيسي اولا نيد
 ا

 رهاع كرو هارب اقتي»الا مهر نط اسملا هلوفب ّنلاعند
 طرش لا ركئاررا كلانس ءدادأ اربيل انهما لون يف

 لبس روح ركئار هزععم كمال كرف ماو اذ رعد امندر
 نيا هسا هيساخلا هك لا نا

 ال د اصدر نالاطلا عثر ةارلا عددا يدل كك ذل بكىملا اناك

 "دا ناوالاسا هب رس عقد مل ةارلا سفن ناو ادبا اول كوك

 كمر تل ا عطذ عن هر وكذملا انباى هل انه نإ كالطلا ويلا
 مد رع حالا عمنا اولا سعد نعلا يبحر عفو نيدو
 دعوا رقلاعا لاو ركلار يدمر اكمام لرذ وملك "لى

 قتل اوهارهر نيلللا الع اجره الان ايغثالو نيله
 تلات دور ديف )هاا مالك ب عرفلسا ا ال سمملا ف

 ابار نوم !!لملا رمتلاذ لكنا قئاسلا اهلوذل اباودال

 لدرس اذ نفويد اول فمش تسر ريتيح هلم ل نال هيناتا

 هاريس نه هلم ر نلام ظءامولا خول اعدوكبش لذلاريوجر و

 تااكراونل ةلارج نوعم ام هائل اششلا كاان وهلم يرينا دوب
 سلا بجي ل لاذ يربو ثم هلارا اع كلاب دولا وم هسانلا

 فيد ىو مورا نإ جرم دوق العا انالطعلغب ل بحاونلا

4 

 مَ



 نالطلا ترا لاني نلاط سا كامح اباد م ندلالع كلاذ رداد
 لجورج اسجل كفاح نذاادان مكمن ف ؟ لطم ايجي قبل 000
 كاان مكي ينباراداهنجو زالاذ صوش يلم! سبشلا : 0

 سابا ناك لا ”لاحلا هذه ف لو نلااع كل دشااول داود نانذكرال
 9 كن اللا م مر نادي حافل مان الططلا كاع عمي ل وعر#

 لاذ دي لئلا ذنلا نم نار نم نجد نا عدس ىلانعسا ١
 . لانه نكد ىف كيحر كحو ناد طرطشبب لس لك ارا تلازن قلاع ْ 1
 2 يع تايلاذالد ا نالطلا مالو ةريدكت دوكذملا هجرل اربع ١ ةاريلا ظ 1
 . كتئلطوتار إنا هلجو نا كاف لجر نع لاسم قاوم نع مدد بحر ْ ها ظ يار سال )بسر عمم 2328 ميمرعادبلع قلىللا قالطلاو:اعإب ا
 هيي امطايل لاذ لونهم ارد فكك دو لكل ارا ل تلاد ١ ظ 1

 0 . م قشولا ؛ديب ملاذ اذاوال ءاؤالاحلا لع معب له نلاط ثادات ذا

 ظ ذاب ناكل نوكيل ب رح انملاو دقت هل يدرشنملا ادحا + ئدالنو ء
 0 بانالطل اجدزلا عقرا| ذا حاذ تزل دلاقملا لذ نزعت

 0 مائل ل ذلو ىرفبلا نع لوقندرهو عقبال لوبهملا اولا رططن 06
 2 . تدل ادب عملا انكر دا نعد :يامداجاعركل عر ردنعاإ 9 0

 "يلا اذهعاضبا للسوق هتشط ا ف ءعاعر ىدداقلا 55 ظ ١ ١
 1 مكطنولا دعنا ير ناو قلاع ا جود لنلاذ اطرنع 3 ٍ

 ا
 اذا يسع م وووسو جت دهر ٠ جحا

 ١ هنيدنظدااطاوا اناا نيلول زيد هذعجد رلا واع ناايمح 0 ا ! ١

 وعلان يلوالا هل سما ادا تس جا انس ان دالداؤزملا اذه انما ظ '  0ل ظ  2لال ع رقذا لئلا نم انه عش اه عدد لصتنلا !انيبو 1
  000وهن لاول /اجر هانا عادات + لذ .|

 © "الاطلا عخلب طفل اع يل نان ناموا اًيحر قالاعلا بلع مق للب 0 1

 ' 1 ٍ ١
 ال 1 <

: 
 ا :

١ 

 ْ ْ

 3 0 تالغلا . ١ ا 0 3 1
 يو و

 3 او : 4
0 0 4 
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0" 

 نط نا م نش بيطبالاذالاد هيعمل طر رشم دجو نا اهبارايائالطملا 00٠

 مس بار وامل نس دامحالا هغاطلا لئلب شفر باللعلا عزنو
 يدع ميم "دوك املا اجا اذ بئاثسا اأو عقوالاو ثالاطلا مني

 21 ْ | مس ١

 نفقا يسارزلاذادب جرد نلت ئييرتلا الب سويعر
 اهله قلعرلاع فدل سسيشملا لبسسدو قدرشن ىلاانأ

 للاظن )ب لود ءبلعب و 5١د باهدرعو ايف اري ئءاهيارا لع

 ,.تنااهرارا عمنا !بااح او بلعانول طراد لس لهراإر |

 تلبي يلع زلط ناذ نالطما عفن لاذ ةيتلا ل صل لد نيئاسملا

 < ابهنلا )يسواوغو بوصطم ع اربلطرلا«لذملا ربل اء مذر

 مايد قنادو نالبد ئرشع هلسز ل اهدوذاوإ ديما نع لد
ييع نم يسا رانا اهب دانزلكزا ةمسروب 1

 بس اد ركت ا

هب د هر رؤب كاملاعارهو م ليشسر شو هلام نيم
 هلا لع م

يلص دودو ؛ددل نالطلا دلع بال كابس اناا هإ
 "اداب ايي مل نا ن

 لوبساو ةكرلس قلل دوكذملا لاما نيزؤانسملا نه قلفنأ ايزل

 تءالاوثم يرشغ اصر لغارب ادع كاكا ذااهد ىلدرلا سبشللا

 ظ اخترب كزلمل ارئحل انا ملذو ساهجو ن كءاراو بهذا

 كاكد ميج يف 'ىلطام عله لطم اريل تاوحلا كغ لاه ثيح كرم

تاوحلا نانسع دارملا لهو نزؤاسلا بارحا اولا رريلا ناو
 

 كادراالاد كاكتيه ءارلا كند ما ادبلع جو نلا داع ثنو ن

 نينفاسلا ةنمحإل "لطابةاولاباجاذ كال )لاو الهوم
 "0" يمامإلا اج قلاع هناذ تالطلاا عقبال نككر اهاادع ايف ويدعم

لع نلمملا افسملا دج لاذ مهصحايإ كتذ وتلا 0001
 لومار اهم

 هبل اكن جون الدرم كاررّصلا نا#ناو دزاعلا تاو ضصاسخلا |



 مبا ]درب الهنا الس و مزجيذر لرهلنج ايجازغا اه زل مانار يب
 ردم نان تسلادا> رهو بهذ هرشعاذلو هجر ار ره

 74 لبولع انادز نكس م اواو لالا ناطن لاقاد ةرشملا م داو ظ 0
 كلو روكذملا د ذل يركناربإ ل اينو ديب 0 ند

 دصن د اساو> قكدن رصد و قلاط كنا قلاط كلب

 هالملط كاع مب هذه ؛لاحلاو ن0 ؤر ركذملا“ ولا تال ]

 فيلا لددنلا لولعل رثذسم نوكأ ' 0م 1

 لارسال ادر» رع نالطالا دنع ثالشلا مهد ساحاسال 1

 14 مولان روصاهها هجر دالرطلا دم مالا لم بسس ظ 1
 . لعرج اش جر يف ولامن نإنمملا عقاد مقبر كنعد نفر 1
 تلاقف انتل لكرحلا قئارنااهبجال امه هجروا 0 1
 اهل لاذان لاجولا لع الملا نها ام ميج نم ركماوب اجر نما لاو د

 ظ سد اًمراهلاو للم اولا نها كت ديدين نلاط كندا

 1١ ايبا ميلثو قالطلا مقنال و !ءاولا منلاند قالطلا بلع تك
 /: منا تان بيروحامانولش ا :اولا مزلانالو >لطلا مقبل 7

 فالطلا عر اثبج باودضلال يد ابا هن ديما تا جاش يملا

 1 الملا دنا يلف عمن مر نرد ىلامهاطةاربلا لبان ظ
 سون هتم ةلابملا ةراغو دوكذملا دالطلا بلع مقت'لذ انما. 0

 4 اين هل اهجرذلاولا يملا داكو انبب دحر امئدذ عانفلاب

 . توهم اما لام رهو رهاط هجر و هانلاف اه قائد
 00 بابل دنا هجر يررتلا هدام ساق وفر قلاطام مهن مو 1

 اتالمالاس انا رخل ىلل اكل سلبا كا هلا يم باننا
 .نظالكرحتا ال تا نادال قئاعال يا كالا



 انلاط فل ركا 00

 عر ؛دع ضد لعلب فال داخل رامدنراز عه عطرالمالسا

 يلا عباشلا قوش هنانككا ل سس ندى دارك ان ةلاخاو نالطلا

بتل ذ لكس الو لئلا! مددب انلاث نتا عاد نويل لك :نولا
 

 شن ادذ جو را انلاعد ك رأيتلط دا كااو ئولادرن
 الطلا لع لرسم ءارلا داذ لكل نش وملا هيمررلا ةراعازكر

 اريملا ىلذ سكع لد نعءادو احر قالاعلا عئرت عدتال هر

ايس ماجلا لانبالا لا .' اب للعم تالطلاال نالطلا اع نم
 

 ف ماس امو اايمجر ئالطلا عود راسل صلاعال هارلا نيس

 تالطلا يلفت يدقلرهو رداع ملا لرقن انأل لاوسلا

ل ااظحالم نلاط ثنا تك د دسد كوننا ئسعلا ةارلا لغ
 تتذ

 تالاطلازع اناهنا !نل دب هع مددنلا ف هرثن مهي /نيلهتلا

 ةارلا عمنإو انرعع ل تاطونو كتارا كاهل رددت دزكزملا 2ك

 0/1 د باوسصلاب فعاشاو نالطلا عفن هذ ادبلع قلعملا 3
 حارا لا نجوا لاذ جر 00 د بالا

 ميدن الب نيواسو ىلش نن هنأ نكرءاول تااوذ ر

 +اولا مقال نا, يسبس ارح لا ل+ا نالطعلا بلع مئنو ريا
للا لكراايلوند ثرئدلا معن كالطلا بلع عقد الد ترب

 ه

 مادو ةاربا نيس ارم ررقلا جنا ا مه نلعو ةاولا

 لاق إس ادبلعمالكلا هردن دناو بوش با نالطلا هيلع

 ١ن طاف كسشن ادب يكلم ناطق اط د اذ ىذئارءا لا هنو نإ
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 قلاهنر لان ل سس يرانيلا نإ سطح طااضاب نالطملا عماو كدي
 فقالطلا فد باربللاال ما ارا ذا قالطملا عقب لانج اولا مان ل
 ظ انباوره ين اب اهباوا لع نجر ئنالاع قلع ةليسصن ةارلام الباب
 رعد عزل وب مااا ذارال مانالعلا ع عنب 24 ةتامبان ءلع
 املا اطر: ردنسر ساكنا انياب نالاعملا مفي تس اوحلا تابوا يهدر
 اكا انإلاور هييبك هرخز ريل معا ليالاو اك نب نلاونا غرار لود

 لورد دان هب هلدجز اد يف ادارر هاش ان دن رز ارببوسن لاجل

 قلعزر لولا نزلو اكن قله لا> نادر + عطا شب ةمر اهملاهلا
 جيعلم الذ ءاىزلا نئئسم نع كك ردو ناريطلا ويجمائارلا»
 . ةاعامازي نلحاذار لص دجزت لاو نصسبلا دكتذ نمار
 ٠ اتاعلا بيبو عوذ لا ريكا زن اد لرسم هذيل نائل يبدو
 قيفلط لجو ن ل نان لبيس دس اومانع ملونلا نع مرمر
 ١ هاضاملا ردي هل هاج هن اءاذ كول طا انو نءاما هن لاند
 قالطلا يعني للم ةارإلا صد اناظ انة لاذع تساابل لاقن
 "7 هعفطالر نالللاكالطلا كع في عاج اذال ماسالا

 قلسملا هذهراع ف اهنا روكذلل نظل ا لاكن ار دركذملا نلغ
 ظ ةررذو اعاربلا رصلا> يجو ز قنارإ كا لاذ هر إ-
 "2 رطل وباع جر لاو رالث نلاط 1+ اع انفوفح نو اذك
 اناوإ دا باجادالد ا نلطلا معد لاو رمش يدمرول تاو
 هنصون اراابر روي املاع رب ر عر نيلدنلارجانع وان لاح
 الدامر دوكرملا :راطملا عقد اعنا اني اوئح ددشب لاع رهر
 ناوثوامر الباب در ةناع اذ للاط ثناد ينتاوإ دا لاق ليسمع
 رار يدرااولاذ دردرماريجر انه هعرشر نم مالرمالا عش يرانخ

 لاق

 ده هدسوسال بت 14 سا وساوس 2 3

 - يي خلا ل , - .-



اربان هريدر "فلله ناالو ساه لارا لا لاذ
 : ديلؤنا لال انشر كدلاع ان

نيلدنلا اذه ددرع ةصخر ئلط ءارؤب
 تيلينلا ىلا ةنفوامملا ىس

 لاذ سال ضال ل2 هني عار ىلدرلا للا ذك فصلا درعنلع

 ايل اليجرلا طررشم ياس ادملا# قالاطلاادالءاوبلا دانس سايل
 انوجرلا علاحلا ل طرش يسر ديرشسو نقد رمل ةرانملاو اولا

 امن

نلل اييدر قاللعلا عفوو نعوعلا لاعب ةطجرلا كتلعي يف نا لع
 بيل ا

 ءندبشدو مالطلا ما ياسو كايشذ نيد اجرلار لاما رش

 ىئاو ثرولللا تل هدر غلا ها ئجررلا ثولد

 0” يلا نا جار جرش ف اعتم اذ داو كرب نيود وع

 رسل نييلسملا سب ثرعلا دويزغل جالا ناو نلف مازن

 در اهلا عئبال د انموع اهب وت عئمانا لب اةلبلا يف نال افجرلا

ما ىكن ف التع تمرر اهلها امطرريم
 رش كان ل

اهون اع, طغس ذاو ططاسد نيوعلا يل انب نيحرلا
 انموع 

ل العهر ًاديعإب عزل ع زحا جب رسما نال اقلاعم طز
 يا

يا فادعبد ناذ لاني اميسافب نإ وطعم اهنا
 مسن أذ ئا 

 كيد شرما كا اهلل اذ خل بسس جدلملا اع هينسساوط ل مدايملا
 هثسرحا كلا قف نلاط لاذ لكلا رص نءقئاراوا كارم

 حاس بدالا> يا ناطل لدب فار نكتار او اذا دد

 طاملنلا اع قيلعنلا هرولا نا نلطنال هن ارهزملا ىلامرلا كاز

 وار مارالالاب يخاتلا كد لنه ل هاماما نال هلرحا اهدرشد

ا إلا اذار باع نادم دجوب ماذ نك؟ذ دره ددوب
 كاصخ

 كلئلتل اهل لافولام ككذ إو هطرشبل مرئاارلع هائلا
 هر قلطنالا هيلس كلذ ل اذ نلاط ثناذ للم يس ىرلو

0 

 كاطد

 من تاابب لام



 ىلسرلا هر زا نك ل طالما ديرب الا هلع قلدملا دوج مديل كح 1
 مساق نإ يأ طاغنا ىجازه اعازن اهون شكاند اوبل ؛ريايعار نزلا مبسملا ٠
 هبوب نس ويسري دام اطغاب ن :لطلا نلعول للبس عملا ع "|
 "7 كباب ؛ هلم لالا ناذ لعند نكن قيل ادم: لع عدلا هيب ظ ٠ أ
 يشن يدب اس مودعولو محل ثوقم نصرا فن ةأن اهتم نال 0

 ضالسالا عم عااعر رمح !ىشق وبلا هايا لس ايلركرل ثملاز ظ ظ
 بارا كاربادنر لكارر دذ اعقلاط د نالااهل لاذول 0 نسي

 70 كلاطتنان قئاوا نايا ران +3 رس عةرداو كالطلا كعومذر 6
 1 1 راني نعد تقال 1
 ظايعانح ساوحلا لع غنوذا لطلالا هلع اغ اداعا ال
 ايس ومديءاح ا نما ع3 )طالذ ن )للا بلع عقر نا ءنلع ظ 1 ظ

 تاير درا وننزل كاتلانول هرحلان ىلاول يفتم ل سم
 دردصرإلاببج,نالطلا عفر دخارلا ترس ايولطد ف دش

 اطوغرحوبا مازلالا يف عر عاطتل لع ةايلا ف الع نالاعلا ) 0
 هعرئرانع نس علال نم عيارلا بابل لادا كافعشملا لاخا انك 0
 أ " فكالطلا ف ماش نعرر ضرملا ف املعللاطالا متلارجلاساب 1
 1 ظ ملئلازب سانا بيلا رحال لان م رالاكا ريسان اصرع نوكس 1 ظ 0

 0 | اديعو ساقا ةداثل نيابوتلا عيزتلا ظ ظ 0
 1 قالطلاملو ةارلا يع نطانا هلا فدرلا ريع ظ » هنا بو لرإلا ىسارللا ننعم و نب 1 30

 ١ نطل يروم داو اثوراجرالاو تعال نإ ظ /
 07 كالطلا مازلا كاوند دال إلا كايف ءالرلا كو كاءاب كقلطذ 0

 ملفنا ذهيإد بايسلا نإ لاق نبل اكمل نإ هز راؤحلا هركد اناا

. ٌْ | 1 



 كاثولو ياا نالطلا طعركن اك ياما بارع تازب د ارزقبو
 ري نلافد هناراد كرتلاع ترماض نارا ىلإ

 يبحر نالالاو

 يف تلد رن وايام زل دالو كنلط يدم إذ كتل كاقادار

نا كلاط كلا دوعن يدارا كا كان ولو داري اللى باييلا
 ان

 تكاد للاى عرش رؤي معبد لان صواشا شرثادّنو
 دارز: يب اين دو بايبلا اف كاد ءتطعاذ سدنملا اذه يئئاوعا

 لإ ياءل تلاد كيئلاط الكود نقل اما نال
 تلات

 النعش بذا ام لسانا ا ان

 ديص3 لاذ ٌقالطلااهاو ةدساذ ايل نا كل ونساو يذبل

 ةلارلا ةاريلا درر دص)دال م اشالاو ةاناكملاقلاط كنأأ ل ف

 'لطل!انبط اخ لاق لاو داحال داببدب عنو عئاوب بد ايببعر ع

 قلاعملا دودو مدهل ىالاطلا عيب مل نيام ايلا تناك تدرإو

 ررابجخ, عدو اروع ت نموه رل نإح ايلا ةعمرهر بلع
 ثنو

و انطإادارلل ١ره 3 رك لبعو انرهارملا قوفخلا
 انهاطا ز

 ةاملا دون نكاماو اذه نم اشم يم كاودنب ةشرثلا ملم ايد

 عل ىلطو روكذملا هنلف )جال نكون الطلا مق رانا عمر و

 فالطل عفر اررممالم نالطلا اهفملل ددصيل كاوبع نهالاريلا

 دان انلزن ادراك ن اعنئاور عاايسلاعلامالو ابحر 5 ١

نفاا ناطن ير كناذ نتفلاط لال ثلاثول هين: را
 

 ب ءانه عونرلا سايتل اكو ايبجرفلار انياب عفرانارلا نيم

 منو اذهنيإ ء1 فرغلا لاذ ماوس فل رن ءاربلا نع نك دودول

لايإ فئراول نهركل ىب كن دلالر ةارللا ةلب ام ف اللا
 كت

 قرا اييصنوب رطاارم كاعمل درر برعلا انساه اكان لانمي



 انما عاملا ف انن نا وسر ١اربلا "ل ام ىل نالطلاا مث وب هل لتكن ىل ناب

 مدس قلاع نسا لانش نار لاند قلاع تعاو يناما لا فاد وار |
 خامل هربدل نيبملا كااثرلاكدت دن ىكتلا جول اذ نابل منعص ميغا, 11

 يسرا كلر ىساولا ننعم هلاذ اهربد تجرح ام مولبلا دا دجا ظ
 كعرالحاللا قلاط نا“ اولادجل لوط صدا لاث ذبح كاوا ُ ظ

 مئارامار من اولا دائم ىا لاحلا لادن مر قباطو قئاسملا قالاعلا َ
 هنركأ ديككلملا نس دد راب لالالا دنغ هنا قلطاو كالا ديس دإب |

 ملدارسدس ان )صالاو اشم نوكك سدس سلو قيس اعارابخا
 ليلا رج ع ارحار قالطلا لما قلعملا نباشلا ١ الطمللا نبالعب

 عجارلد ئجاذارلا دارس هلع منئالوا انالث نلاطشا لا
 عوفرلاد اذ فبل و دازطملا مر ؟اولا دارس ىلع عر ارخاملا ديصت اذا ام

 اقف يسرلاكمجا م 'زحارمارهاط عرذ ولا هارب لا الالكسلس
 داهتش جدلا عن بنانا ردم هناال لةرذاوم عزت لاب مع
 ثا زجل ا !رهاظو نط !رمامد داضاللا ءاوعد )رقد لاذو اولا

 حاشإإابمإابلا عيدا ايان هداوجر مسا >
 هلع عقباملادو هيد ردبامر لب لسالادو اليمللا ف لنعل ايد

 !ةانولود نان ند همنا نلاسملا كاما لا نعله هرلا
 هدزلدا راو جوان غمس هازنام يلارطبب باجاذ بزل ظ
 نبااطبا ليسو ال ئح ىد نانكايو 0 نال شن 5 . : ' ١

 . تنعى اك |ةريصع ءلمجر انين د لكاف اح اكابإل ئلح '
 هنلع يرن قيح باننا ١ يراد كرك ثنعالر | اء رحاب ظ

 . ل/وبللا يلرلا المسن ءاوسااب نبت مل كشر اململاززمل

 كاد

 لدتا ليس نيلاونلو بقالطالو اب ني لا جانعالادو انلعاب



 . ”ايجاذ قالطلا بلع عنب لنب اهقالط ايران نيل نلطم نا نجر ناراز
 ب0 ىبجو ن ججارلا اعنا )بسد روكرملا نالطعلا دبع عيناي
 لدغ م مكن تمدرا لاذو قلاع كن "فلاعم ام ةممحرلا ول طمل لاذ

 تلاقول "لإ سم اول للقب باب بسادجلاك لها كلل عقار ا نم

 -اس/ال احلام هانم نو د طنش نالطل أ ظمل دمت دو كلاط كرا

 يفر ل بسعر يد ايزيئيملا دشن ان عسسل زن نإ ندب قو
 ثالاعلا بع: ل ء بيعر ضاقت اهيفالطإ هلحر نإ لاف نعاني

 هلاملاب مئدال هاب يسب | جاذ ةبانكرا يره رخل ه معن بلك اذا

 تئلط ركرا ىنملاب سري لان نعاضبا لسمو الط __وكرملا
 دنملا ا اره قالطلا بلع عب له نلطماوسلخ اند لدحر ر

 كفل قالط ملع ينل ناب با جا ذل ما ى الطلا دف اوس
برم ركجو ن كارلا ١ )جرا كاد ولا لإ مبسم دولا

 ىساقلا اد

 هاا بدو ريبملا وهو اميرص ناك يلط لهن قالاط اننا

 هلنرز نقالطل منلا> لجبل لالا يسذلا ليسو يمر
 ثقب نه ةدحار ةعاس للاع انالذ نكت م هرإدإ وهالرل نإ

 هفنانر نعال قالزطلا عود ون بلع مكتب نإ. باح ا قالطلا
 انهو للهر 'علريسح سن ل ناكنلا هس

 ئساذ اظهاردا نلاط

 هنباذ اهبعهرداءل لا وفاشدو كيد
 امال قلاط هرا دب

 «تارن )عن إب ءزيصع ىإ نلا هناجر زمنا تددصت لاذ

 ليسو ةروكملا هندارا يف ديم لوف لاب نام يلر )ننال
 .كلانو تكسو قالطلا لعمل انصهاش يب ىلسرلا يشمل
رهاظ لو !نوب ان تساحا ل51 رارلا تللغو كام درإ

 "د ا

 تاعاهن جدام ما بناعتا هال صن لان اذ! )سمو



 إما نلاخناب ذاكال لود جو نقلا للسما اوال ءاهزجر ناولااطد
 ' عال ما قلاقنال لان ايبا ث رذعر انالذ كدر لا ل لله ذاو ١
 يفدرلا السر الدالاو ممر +ىولالا نازكرح تاججاذ ا
 000 ميقلاع ص لاذ كدر دننلاط نحال دان لجر نيردلكا 1|

 م ءاولزف !ين له جارلاو طباملاه دهرا هريخا ثديقن
 نا اعلا بع عنو روكاملا قلاطملاءلزذا كد ١

 ده ررالا نونا اف هجر درر عرج نس صش شاد 0
 ” ايطانغ للا كاافرنالا اذه كش نا كاقو نكن يباهاو 7 1
 ءسلاع مهد اة نابت م احاشال مأ قالطلا هع مح لانو رد 11

 توا :صنح اذ لاك دو ارعاطظر وك ذملا قالطلا ٠ْ
 مسالا ضرقرعأ ل. ككذ اهسا ءلبحا ند راذادو
 بالطلاب نلا>صيئش فلما سشلا !ببسو مللا
 فلادو نكد ئرلا بر ركلار ةوبلا «دهنإ ههح رد زل ىإ رب 35

 يلع قب هده لاحاو 4-1 هفح دع لحام انا عرشلا نيا
 لاخلا ثيم انطابو اره الف ما الظامال ارهاط 'ئالطلا تل انا
 هشراح عريل مشل ككل عقد نإ هيدي» لول كولا تساريخلا

 ١" قعود حال سسو .. اننل شام دبد لود دوفلاز
 0 كيلا ةردي ئالزل اىشلا الام عش دب ا هسسفن اك هاجر زل
 المان الطلا كع مند )لب بع درلدملا اهل مق دب مو مونلا يذل
 5 مش اه)عراعن انزرعاضنلا لاذ اهدار هعون رب نلئاذاو
 ظ نالطلااع مرانا اهل لاذر رعحا بدع نضل !كادمد
 تيتمادلون مااهلون لوفلا لنهانجرلا ثركلاذ كليشارو
 ور لاذول م! سمح ادد لرش لاننا بالا ظسلاجلا

 ض4 .7 ١ - 2 2 ١ 5 --



 ينذ ارااءل اذ اكن رص هدرز كسا يلا قيبلا ةارار كاطركتنشا|

 4 ليشاوملا تعزل صقش نع كمر السوم داب قبلا

 "اطر رئعح كر درب تناجأ الاجر نال ايد هشر الا لد

 مس هليل كذا هرإع غال د بلع ىلا اى ا نالطل ام نلازإ
 لارا طنلا ثدرا انا لان ءاشنلا اع لدللا ركن ثلاجا

 مظدإل ماد انيلاط اهانل ارا ديالا نام مهي لنج فااجالا

 لون لوئلا دال )طنا لك دب مهل ناب ب اة نالط باع

 هدر زاغ كراع هد يلاحاةييرتلا تدع ةرركذملا لدار 1
 تلدولو يلمرلإسشلا لان ةالسص ا هابا بابالا رهن ع
 اظزرسرلاك )ب نيبرن لاذو مهرداذع ةيئانرؤلا ا ايس

 هس رف كساؤ ناو هلابك طنفلالا نال نهارا قرأ هب نداا#
 لاق مارس ورب رئلا نم ئقداةينلا نال لدال دارنا لع

 تاق و للاط با لانا دبو قانرلا هحرشو جاموملا ف

 همن مرور نإ كن الو دب ناش كاوا دا كفرا ند

 تلف زيعل م! مسارها لك د عوغد سلائنال و

 *رشار اايبلع هجر ناعارد ل اكول اه نبع ١ ١

 هتاياو مرضرا جوز بلعاوبل ادص م اذكنن هلاعتبارءار
 هعدرب لنا ثعداو ةاربلا دجزت لاذ اييذ ادع ابل عدنا غدا

 اداه انوح اهبل اه رئر نالاطلا ءاهع زن مدل وذ لرملا
 فارفلا كا جير نان ةرجنالا هده حالاصلا نال انالخر هنملاوه

 تع داو ندير هدارش اجر رهام نالطلا نلاعرلاهد اهلرذ

 دو ايئازانلا ناب رزبر ب حرم اكن ذا هءاره مع داو كداب لإ
 لانا ذك انرإ بس المع املس انهزجر نلا كذ رصد يرسل



 .ةيياطه اعزب دج ل لوطلادإ فصلا هد ةارلا ثرجر لاوبالا يلادرلا هيب

 اللا ننام قل ان نا نا ونجر نا لاذ بسس جيدملا ليغ يما جد جر زحلاب

 قالطلا دع عنب لهاطلار انما نع ى ريد نعرشر ان اللهب ديعما طر نرد

 لاس لساوجلا درع نم انالاع 5 دب يلع ٠ مهبال تاوجا ال مانت وب ٠
 اطعاا غار دن ناللل ءنلانل يدب رط] حرنع يلهرلا باييثملا

 اف/دذ لالا | اةردذ ىل سبل ها درر لاذ.م هراعالو ةمفاد فرع

 ال ما لجل لا> ا ناك ناو ثالط عا الد رن لد للم اطعا اع يلاون هند

 ىل جسم قالؤللا ىلع عيد فلاحا لود قشفلال ناب ماجاذ

 دوعن لكيلخا اذ نالطلاءنلاها كفرل اذهل اند كجو دن مرح شن

 دعو نال ركز ب مهتم مهون نار هبا ثندال اهالاطل لوخا ا نهيب ظ

 ماك مييل لع ثادال انكل دا ان سوا ثنا د ووب اهل لاول الف

 قبس مان هب صناع لاونا# قالاطلا يري داو فيصلا

 بلع الطال جانرهر لطم هان لع رعاذاب ديس ر كيس هر
 لااا "جر زللاذ ةابس يلع ةريهلاو انمعاننس لج هدانا
 اينالا مدير نالاولا عطش دانا كأن نلسملا بها دم ىاس لعان الا

 هانا كاواثالث فد انع قالطلا ع عار مدع ف بها زملا ثعالطو ( ر

 علو لاا داو يس يلع مم الذ بغا ملا نس بلع قمتم نالط محال

 ياللا ل دسك ن الكر نمر نإ امالدلا سدو رججانإو سر نر
 "اكان يملا عفا 0 لون تاياثالمان :الطعلا عني 1ده يربو

اإركذ يرعد لئالاو مند يزنو ليلرلا كيلذ انعباةيسلا١ نق ءلكو لاذ
 

 1 دانا وهناك ل« لئنلال باننا ذئنل نبا دوفعلا و انت
 35 2 ان دولرت سس هنالك يما راع نئرا هيما نش كباكملا اوس
 ديال نا اعلا بحا نمل مهر نيبلاونل نم هراع ىلإ لاشنل قيملم

 اذا

 0 يي يلا -



 انوه ى هوقلالسار لاقن ل مرطالا هاناو ابائشاع 8هذاذااو

 يلا نذل ىلا هانا قيس نر ل سسم عالما يلا يولببلا ب معن
 ةرانادلا رال مك ةلصو !جاخر اضع ل اد ف هاوار يصن الان

 ا 7 1 , ثلا ءلاق ئولا ونل لي ا سو هني ذاقعلد 7 رغا هيلاوالبو

 | ئ لطم 7 (ي, انكر اهلج نار ليسملا هزه ندر جابإلا | اعىلوملا ئدلا لالح
 ١" نالحلا و كلمن كهانلا تنصل | كايألا بابو
 ا 5 ْ الون رت ارزك الطلاب نوما اعاهبف م ايسشلا لبس

 ظ ا كعب كرص ل نا ءلدعا» بانيو مكن اذ زلال دحارب نع له شبع لاعب

 100 > هرج اللا كو دب شلح نا همسلفن نو ولاع نإ يسب عقال كشملا 0|

 َ 7 قالطلا)ىلد نيد لبس و ليلا نثدبالذ ثالشل ارا دشعلا .

 7 "7 تاجا قاطاوا ىلا و ود طلعدكشر لمحعال فسصر ع

 5ذئ هس الم زفر كشولةطسبس ب كركم هند كدا

 قلوب ملتعالذ ادب كلدملا هغصلا دور يل لكش ناك قلدمو ازيد 00
 كشر قلع داكر ددع ف دا اكسل افيو نالعلا ةدعل سال نال ١

 ' كشررا ءازلا معا بشالا لالجدخإاب لنالان كارا ةدحار قفط
 ل مالممللا عش يلا ميج طع انج دارك عدرلاريغقالو
 0 ”دجارساذ مجار ناذ مىهرلا ل نسال دانلطو له ين 2
 0 انسب ملا ماسلا تاج لاط كاكدنام ليس ازذا
 سلخإ وانعم يف اك اهني ةوهرلا نيح كاكناودكلا' يجارعولا

 كالعلاب نلحنيد يلدا يشر ماليسالا عطاوطب مالعالا يف

 ب كش م ىشسلالو لكونالد كذالالد كيلا دهدي مانيالا
 اننا ركل مهن'لاطلا بلش عش مانا دال الد اللا هلم

 انهو بالكم دكشلاب قالط باع نبال جاحاذ ةددشو 1



 ةاماإغ دوغ د لسنا انهامذإنشلاوابايسات لاك
 تيبس جد ردن لا ارم انولط نا .غادب لحرس إو
 يبنكالر ادب ئييبد منلاه عوندر قئيملا دا, باج دب الطلا
 حل ثا الطلاب نلف ىو نبا قاكا خ1 يبس اسال | عرولا

 ثدحع )هلع !الرصلا د + لع ضا طبع ندا لوين الي لذلا

 ظ ثمل كلنا عمولات ف لكس لعلب بلع كتم ال ناب >

 لا ديد ىلع لل عهد نم يلمرلا ارهثملا بسنو ربح ئرازإلا 9

 العلاوروي دلل نلت د دركلار ب بلاط يربك اعاضة رافع ظ
 هدملاال ارائلا دصخر نكاّسسلالا سال هام ماوذ لعد دونا اللا

 :  هيلاع عقب ناب بما حاذ ال ما روكاملا قالطلا بع مهد !نِق

 . لؤي )كفبالر سنن بام مادذ مفدلا ناك منا ثار اللا
 هو تكد ىل لكشرا هيلا ؛نلكالا لك رار 4| . نهالعبا ]نس

 2 هارإل انالطلا نلخ لهركشو لش م 3 نب للا ىشلا ل ىتدال ىلا

 ءاذ تئاددبعداهردا ما نم ارامك ب زلدو لجو ن للطن اه
لطأل هنال نلظنالو لادا نيس كادلا ءرطر 6 0-3 هلام

 : ثفا

 . قلطؤهركشول صييدنلا كازيغس انا مما ذ )بسه ل لكلاب

 1 تلاثطر ايس ساحل ايفر د ندعلاالما اهيحررر 3

 :لايهتم نشل نبا باله ركشو ثالثل اب قلاع د كساولخوؤلا

 باها ئال ما كالطلا كاع من مهب )ده نغ ءلصملم ما نلدعي
 ارح هوبا ذوي .كلنل فلو انوش ان
 ولا لشن نال ثمالاشلا قالاطلا ىلع ملعب نلاهلا

 ريثلا

12 

 ظ الكشر عون

 00-ج

- 

 30 بع

 جا ابنالا>» هجوما فورا هناا

 ١ وبسس بيجو جريج 0

 0 هالك صداشلا رانش هبل فرع لصالاو هفئإز

 | ١ تلات تباع نإ عانلا-سمابلا ديري



 لاب بيث اهسشس | ظفلال ا نولك ا 'بازككا ف طئاضلا يشر إلا
 ل لالا لوف لادببس مساذ ئه انعرشن لاودلس عسا هو
 يسر نينئراذ دالملا كلغ ذك لفه ان مارشَعْءإسملا
 ننإلالذر ا مسرع لا لادر | هادو نا ريصاو مادلع

 , ارح

 اكيدزل مارحلارا مارح الع لاذر!نسرحو !ماره لع كنار

 نيب رانك يمل: ءارحلار مارملا لَك لود همزلدو عيبما ن
 ناد طلال, لغر جرن لد 5 ثدح يف درلا سبشل بنون لع
 بارشلا امادطلا اذهل اذ غل ببسح س ىلع يهجالءرلو ىو انك
 ..-م امطلا اذس اذكت لد نار لع ماضل املا !ذوابوثلا | ذو
روم سد هيسنار ل5101, بع مرغ لذ وتل © مارح زع ةراعرا|

 

هنا بيوورن عااشرعالو بعارانئالو هند ناو قانا
 3 

 "عب لد قالو برم إر طع ىةنراب كلبا كحو نال ان نيد

 دعلاو لبو اذكالا لاذرل ة) سم ىلع قالطس جءاذالماقرو
 لاعبا | مط مسا نادل اذكماذ لاهلا مالا لشمو منيب

 ةرمع انزع اىولاطد ةصمح كباجاذ رع كدانولو نمو رلا ين نا

 اهددو كئلاط ا د صقر ةصخخ ادبلفا كاذ نا ةرعال كولط
 يللا هرياعإو ىنيلا ةرصنخ نإ تدر اهلث الطن لح رغ سرضنوا

 ادع لا ميدابال مقل طل لاه قلاط هوك نجر نا لان ئ) ديس
 . دعب قلذااو ناكر ا ير صوره! هر لاييقتسالاو لاما طلململا ٠

ل | نال اليصا عقبال ما طخ ضبعول عقد اق لادأا ف هعزمر
 تنر

 تيلطزاءا يف قالطلا عونو دارا ناد نانكا ذه داره اعلا

 بح عفبال دعروبمالاو لع قاسم اركذ يلا حام اقيلعنلاو |
 هلجو زل انة! بسناب الع ادد هه ىدانملا مسا نبا يافا
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 ٠ 7-2 ىئس ٌنارلا بيبس نولكب يمنا 5 : ذا اذا ثالث يمزج نإ ١اطلا

 ةنلطالاخنرلطب باجا باع خاف هذ صن نيلاداف
 مساق كلثلا الطلا كاع عفو لع م ناد لاح ضاردم 0

 ديول كرشلا نالطلالع لان لج /نعربللا لادملا لبو 3
 هِيلَع عقب للف لر لاراشاو قيرط ءب فوم ادب ه1 للا
 : 1 :لطلا كاع ميال ناب بجلال ماروك ملا قالطلا 0
 3 سافل ا نعابانك دوك ذل طال انالو لائاف الذ اب سس [' دج 0 0
 الهر رلا» نيل اومل ص نعائملا لاذ ألبس ا 1 0" 1 6 70 72 0

 هوندا منو رزلزهر يم لفلال هداو لاقل هل موب كا دانا 1 0 ١
 " هتاخالطلا اعدؤن ويلا لبس رلا لع ىورلا ناس د وم ال
 ٠ مفولسلا او بانك نا جملا نع رعلا فر ٌجرع م“ 0 ا

 0 طلال ور رو | نيم رص نال يزن داو ب عز نلا
 0 هَ يرثملا ا بلاع ينمو يلازللا هاص يعانا ورلالا سوئلا

 01 1 العر الخال انك حارشلا لغو قالا لعد لغو رايب
 هن سرد نن نالطلا ل غوش اداو ليلا لع نلوم زك لهذا اً ظ

 ا ةلااماو نيلا عاد لنص هنن نمدبالك لش سالاكرنو 2 0 0
 أ اقدر لسا ضاول كاذومو كلمنزاذكن لف 0 ا

 3 5 تاجا الما بانك وكب قالطلا يؤبو كتخلا تاج ا 1 1 1 8 0 ٠

 0 بوب كين وسل ادا هداوؤل يه دوكتد دنلا نهافاذز
 ا موارد يهندلاو | لكنللحا اقول لل بمسح بلع ةرازك

 و كنار لرد يلاج امالو قيرطلا مزلا نتن لشسو باز
 دي ايعانو د اد يبرشلاو ىلكو قالطلا كيلو قالطلا دكر:



 ل رد لا رع دددا سخارز يبيلاو ىزس يساوي باو هوقو |
7 

 0 ظ ءئدجس نب انك مدبر مالسسالا عْس لان يدان سجنا ةبانع ١

فلاط كلا كين عل اهنا اهلؤلذإ ثمزع اذاو اهواي ز 3 زم“
 ظ ظ 

نم جاوزلا نار ةيلح قلم ا ظ
 , يفرط نإ لان ةي

!| 

 هر جدتبلا ئالزن مس ان ياران 0
 ك0: كلذ كيش لاذ رلو

 ظ

 ما لاا ا
 00 ا

ّ | 

 08 يأ كرم هدا قيد نلاخ كا كرا لع قيل 1

 راج دمع لم« يزن عنا 1 ١
 ْ 3 د نير

 ياله دونر نعد نلاظ ناكر بعاوا اهلسنئلاه هنو
 ا

 ظ له قلان كا لاذ ول اد م افلا« ىلدرلاسيشلا !سسووإلا ٠

0 900 
 افلطم باع لاب باحلي

 , ةيبجم

 يي فئات مساكن او
 15 ظ

 0 ءاننإ,ىلان' | نالاعلايعر سقم الدلال كك دل نفل هزه لام نلاي !

 هلك نا 0 3
 " انلاعم اناسره يلمرلا لاذو راع نحيف ةناحو ني زا

 , 2 لاثو هالرالا هانعا نشل داشمرإلا ا

دبر ءانلملا انلإم اواو ةافلا ل حرش اف بيإ
 ذا ت

 ترشاسيإ صمد كاد اك انني قلان تنالرفس ناكل

لا كانو مرح يلاال ا نكت هنن 1 #0
 لعااو مك دابز

لال لإ ىطمللا ناكلاد ريما طعانلاطمان ْ 3 ١
 خ

او انجل ىلع نالثلا نأ داما هالطإل ل سدا |
 نالطل

 1١1١١

 ظ

5 1 
 .٠

1 

 ١

6 ١ 

لل سنو بيلقلا طعاموخر ف بما نارا ظ
 نمئاصبالدرإ | 

 يخاو مالاظم لكئاطو دنا ءرح ا ما نجوا لا 9



. 

 وردا باغا رايظرا تالاسو لالا 0010 5 نأ
 مها )هايس رول مر نلاظ يسارا الغ ثا هحوزأ لان نع البا )يسر اهاطن منار نم ران زا طشن ايفر ميرع
 د ممالا غو الطلا هلع عضال ناب باحد نالظلا كلغ
 ناسا م ورصن 58 هيسفن عك اسلا مرخرلاع

  -شلااذعرا ناك مااصلالا د راعوسلمل اع صوشلا مرد يد
 ١ هيلع نانكلو نكر نموس بلَع مرج مارح ديدلاو ا مايطلال ا
 .مرئااباوب ةدشلو طاحالا اما ضلمال عاضبالا تال
 كوكي افلكا مرخل راع لدا < رف بج دارعلا نان !ءكدب
 ويسجل د عضرلد دارا بزل انسوادا لو زكا < مرح
 " دان نالطلا كاع لاذ صعش يبلسهو ءراوكذ
 لاه رون ملا داشا 2 مراعات تلاق كاالا انالا برافنالا
 ظ . برمدازإ و ا[ مانل> نك ر سل ساجاش هلحو نلت
 >7 اهبلع لع كنك بدال لاند ان غارحا بس لنه هدر
 "كلكم اربلع كح تين كاذ كعكلدال انالث نلاط نوك
 ٠١ يدزإ نالاطلا لاف ةالسسد هججارف ظنحن للا س نيرعم
 1 ةليسحزبمل زراف مخل باكاذك هه اان ئمزل نرولاو ا

 ١ يننرزلا لاذ ةفلاعم كناكر كالذ ةارها ملط انس ا دانرل
 | ةلسم ةياعوباك الذ نإرا تاوع 'تازتك ونا رضاطلاو

 | هسهائالنالو عفر ناللعلا ي زيداذ ناكنلاع هود لان ”
 ا . فالطلا داما ١ ده لاخا ز د اذ ةعارجلا » عادل لا نلاسبم

 1 قالاطلا عم مارحلا هيلاع لاذ 0 يسم مب نالاطلاو لود



 بلغ لان مسالنالاو عر نالطلا 2

 لخ ىلائازللاوا :ييملا انلاو'لمملا نسما ءازيسلاو أ
 لاذ سرل الاع العلا يراني 72 كيال باب

 نيس اناز ىالاطلا بى ردا هنادتكو ءوالاي اثالئ دان ا

 ايه يطول دن يلهب طش : نلعب

 ةرعشم نإ يلب لسواننانم لعد "3 ْ

 ا بلعوهن لهقلاط كلا لثااؤ يم زل

 ثنا لوفي كرس داهعلا انالط سوفت يرئلاطل دقن نأ

فبل. رب اين اج اسكانال 'زئالاو نالطلا عمن تش قلاطانأ
 

 يزل + قالطلاو ا كالاطلا لعل اذ لجر 'ج!ببسه مجم هسلا ىلا

 الشوعلح ةرفوج تدر ا دانو ماذل اع ميلا ممن نإ روج نم

 2# اهلالهوإ ما يلع نامل دجو اذا ثلعالو او انك: لشاب

 لاهو كلان لصجر ا ينج لان اذا !هو اوس كت نإ ءاعلاو

 كد هسا ادر يغيس نم نالطلا لعل
 مط ذا كت لب راخاوب

 1 ئالوالوأ ابانكرا عرس هج تكد لهوا م مادالطلا ب
ْ 

 ال | اهب عئبلال ناح هن ابانكن 02طلارربم ف هر رك ملا ظفائلالا عيبح

يزهرا يب رد نم ل وغب كانبالا اع مرع كا طفلملا مان لاش امين
 

 بوالار ن قالطلا طنل ؛ام لل ككذ بلباابر يفبسو | يفسدو

 0 ؟اعاار ماعلاو ني يود نر ايبا لس كاع نالاعلا عفش نعرو

طانسا ل شاملا تسمابلا اش دعب
 // ه«ليلقللا 

 س1 ادهش ننسن ل ناجوزلا ف انقل ذا اهو يلابلا )سس همدعو

 : ادمن !ةلبب هلي داناونو لاعنإلا لال لذ رامالث انولطم ناكر
ديد دان اوإرملا يييصلاغا داراولدا ب دها> اكن هازآ

 : ىماساوحرلا 



 مة ١

 نقلل ايبسلا» خيي ايلف داو هيييشل ارنا امم لسا مالت 007

 عطوان ليبدو كال لاعاد زا ىيكم داك لوطن لير ع
 .اتلؤلال اين. لبر ئنإلاول اراوس عن رازهر رجلا شمل !انرعذ 0

 أر لاهملا نمدلال ما اريد لد يول جملا نبا
 ةروكذملا ا رمل د ليلا طقس دبا جان 1 1

 دذلو صخش ر ضخ انالل هنجو ن قلاع لد ىف ْ 4 ا ا

 ارئشلا بلع رخداذ اىبوعم رئيملا ١ ذه كاكا مولومد ريد ارئشلا نم , 1
 دقملالا> قاساد ازدا«درب مثلو يلرلالا تشان دوكذملا درا 0

 جيتس لاو عنم ةروكزلل اجو لام جد ليندا نركذملا لجردا لذ
 ١ دعو دق ناله نين جاتا ادبالما اعاجرر ها

 ٠ هتبارن جر ن نع ؟يسو اهدقع ديد ار كالطلا عزب ٌعِدلَو
 هيمن جدد مس احلا يدب نم نسسملا مرام وهو
 لااا اب هيب قي رذنلا' لاخلا يفداشما لال ما حاكنلا
 فرلا ىفد اللا الغ بنت هدرا ما ىككاملا نم كح ءدع
 اناللجبد لا نلاطرل لاهوالر يل املا نم عقرام راعي نبح لح
 1 اججازالر ا لاعالباجاعن برج لاه يند اهلا لذ لن
 لدعالاوإل ند ون يلا جامع الد ايد نينا ىقشا شما لع سمع هلا+
 .لريلاعواجاتعالد عاطصبالا طانبخاو ىككاملا لحب رع

 جاكت ىعإ بونك ن الطلا عيت مدع نيل يحاك دبر

 جبدزن !>ر هدداهبحر ايركز مالمالا ميشم عرانن يف 000
 08 نإ نيلي كااض دوعد لا تاتا انهلاه اهدرلاو نم ل ارعأ

 | هفضل نازنم تولصلا لير :انساق ةاكلدملا لاحاهرلاو "لا 0
 ٌْ اشيل كاووذ :)ط لكخامرالدادؤملا نالطد نين ركزي لل

 ع ه5 ورا دبا هتيم حنس”



 ب و« بزي .» , 1 هيج "و 1

 لا ع و 210 وي نيب يسال كيت نىياحا تونس نال اا اذ

 نيسي زا افعال جانب )هاه دوس ملاذ ذانالدا دب دج دئوب بلادونن له
 دقعلا داسق ةلييبو الاقل !هلفسل ثلث نا ناب بس انا قلد ةدملا

 نال اين 4 همس تنباناذ لدليل مرع ىف كلا ظ
 ؟دعر هد اش

 جانملالاهنا يَمار دب دج رثمب بلا دوفلو لاهم يإ 3الطلا ف دامعم
 سرا طالحالاو ةنيجرلا كيم اذ هلدع يل اذبال فلا يلقن ىلا

 اطرد مرا !ىسعو هلل امهر يبا قد رهنلا نم اوبن كرا ىلا

 نوكترا تالطلاب ثيرازفا ا ذب لدم ةئلان هذعدلاف هدو
 دسلالا لال ؛رازش انرخاون نار اسس جايا يلمح ام ل

 ملا رع وان فرج نال بسر ةيعرشلا طورشل ملل
 متاتالن جر لا انولطد اهبلو روطح عمالارعا جيو زن ضان نع

 كنب اكن لوني يسم اجد عج لعل! ريق ايبككلن نا دارإ

 داذلالا مري يزلح يماثل كاكو ولا اضع وتعأ نقال ايولا
ناحا رإئم جوزلا ناكرا جاكنلا نعجن لس كحاب داناهاإ

 دعع 

 يعم حاكنل اذ 'ل سما 'رهارارار هع هدلا ع ةقيرح داادسلع

 . هلسايرلا كلاعراو لاععإلا كلل الذ عفاو ثالللا ثالطعلاو
 بيع كالطلار لها جاهنلا ناشد اش جرزلاو طاقلاو يول
 عادلا بري دنال هئئيسبالو ككذاعنا جو نلانملدشلال نلت مذا

 هاجر ايبا فزاع يرو. هاظلا ءانسعإب فلولا لااكللا .

 2 لدار  اهكلافوؤهربزرب جرزلا حو لر ثالثلا نالطلا كعمنو
 ١م اثجيزااهدوعو هيريصة جوع نمو كد هوم لمح

4 

2 
 حا عيسح

 1 3 ّ ١ ١ ١

 د

 كفا عوسلاللادجوزب حر زول لدم لدطلا ةدخالد لز

30 

 "في ا ا : ١ «٠ ١١ ١ ١١

 1 كدسؤلا هيدين ا نكو 'لوديسراع كتاد دمل حاكنلا داس هاوغرإ

 ”25 ىلاغدع سار يلدرلا >بسو يما ةنربلا عا ادب ذكتام ثد
 )1 ( هل

1 4 

 سيمو لو يل

 ه4



 ذر اهلعذ عالق دين ىدزإملا تالا لدغيف مكاححلا كحل 0 ظ هيلع ع نيلملاكرنالا هراعرا ىفحلا محامل لحدا 3 | ١ ةلععبر جاتتا جرب لدا قداشلا عونا بساجاذ ظ « ظ تالالا يور عم >لا يع انلعاب | ذكو ا رهط 0 .نربعملا ئفاليخا ١ ماطر سب لان إل ؛ياعرا يلانحلا كح نال هرج حاكسلا بجرع كالا يشاشملا / ٠
 1 اًنشملاو | يعمل نالاسملا دوا يل ليهاللا لاهو نويعب لاح خلع نيك اما 0 - كتياثلا هاون كيو ثب لهو كوالا تاللاع د عاذ و دعي ذه ولم ين ذ د و ىلزع / يلع ءايذالا لهو نسا امم "ردو كنك مومو اذساذ نا( ىلزرلا نونك 1000 ٍ تاالا دلع راسي ريدا نوع طهالاع هبال هجر نول نع طاسا# 1 1 لطم 1 "رسما لو هاجر سم اوبلا انقعم سلاف 01 ليبصوو »يلا ٍلع انطإب ا /

 انا جدارا ثيدم كعةجوزلا تاذاوااداقك ن اعد عملا 6 : يطا انما, درع لكلب ىع ديالا هل نذ وعابل هن دجلا نر ريما نعاس 9 ناينسأم مل 1110
 _ عيت لولا لطم نيو نسا هج نام لعوب دعانا متل زيبا 3

 عاقل زل نوعإل د لالا دؤملا نإ صار ااولك :نلنزملا يملا يرسل مما عارباس ان به نإ لوإلا دانت لعام دارملا لب مك احا رزلا ءاتحا ترطرادل ٠ فرط رسال رانالطنا ٠ لإ فس تنل ككاو سلم رع يف ناقمب كا كاسشنالل دوي هلال شح 7 )تعور يخل 3
 : ملاع | ذا اههنيب د قرئ لا اع بجلد نم انا ادار 0ىد ايد ضيوفنا
 ظ هندي نم لزإلا اياد انبات نيج ل زخيا ١ ةئن ليد: دايت كن كلب مام رز علا لسد ىف دنس ا نا لع نع 1 الو جاكن اي نهازاعالا نوعالد :ئيصلادوفملا ف !صالاو ركن

 ظ ل عن لك دلال نوع: لذ ب 52الى دولا فول قنا ولا ل ااوا

 انهاز



اودو ماى كح كاد رود ىهاملا طاراإ د ارغاطع
 ركدايد دالي دكالخ

 ةرعدو يلم د اشلا اس امارؤل ديل نر جوزلا ف قسم كا نس

 دس يشل نضام مال ينال ال عاف ولاد دهاشملا قلم عمجاكنلا
 نئلانطإب 2 لولا امانا ديسفملا فعول مهن يللا ةرايعر
 مدغ نا ننال نع نلئن امر كلذ تاي قرعاعب محلا معانا

 هجر رباع كمرحرل ل سا لكيلا راع اعل وبع اها قنرشنلا
 رهاظلاسو لع مل)زغلا لاه اهازإلما ياك ولد عدلا
 دهس اللا يضر ل كارلا

 'ء داغالا ل ينغ عدا

 تدرلازك ىف رحااس لاذ م الذل ائللا ناهدال بنار تلاذاذا

 ال ساو انعبالاذ مي كامن ال فاو ريدر !"يبرش ةدع روب
 دنت رن ىلوالا دعا يلا كامإل اريج كاد فد ركن ر ركل

 ك ضاري !هاو الينسالا يزئالاو ةرهاك افك كما لول
 انإلا كت ناوةدداو هلا نا عمال طي لنكلو نلورو
 ةلاومسحو وو قب ةرافكن د لك بحب ناذلار يذكر

 نأ باها شلع له مخ لم اهاعلم لاش اذ اهل ريش ال

 تلح ل سدو وور ثلهدالار كلك + ءاهطلاا اهل !؟ل يبس ناي

 تءاهرعرا !ننر الاغرا سدر ايرخرا هلم لك انايثلك امال

ايد اجا الخ ثلهو ثنع لاهاهلاكا )عال نلاموعلا
 ت

 بيلا نإبر الطلاب نل دة ل سس يوزن ثلعال عمالاو الخ

 اخاف شيعه علبس رع م باع ةالئدلا ميس 25 داع دددا ىلابصودلا
 ةاسل جرعو ون شنحلا هلال عرولاو كشملا ثندإ!م ملال
 اكد وكما كاكرلا تاوبح كاكدلا هلع دف انالف نكس ال ئلح
 تلالمل بي لهر اهردا نإ هانكس ثنع !هاطب احاربدب ندر



 ملا
 ا شبا لح نسم ناهد دز شنب هلا تسلا جاذ يَ اذا ميه ممل هزه

 ا ١ ١ائ لص الم 8>ر م انلن لارا اهب ماذا يسم نهإ هرزفلا 8 1 لك اجو ىرلا يلا ورب ١
 الاعلا ىل ثلا ببساوملا لي دادو راعني دا نلاطلا ف ثنع »هذ اج امال ١ك له 0

 نكي الا نر اربد يعل 1 ا انسخ "5 0
 لكان ملكان نلاحكانشملا مج ظنا يخالط دال ثنعع ماي تارك 1 ض ىآإتوب ا

 هيب> انرشنلا ةيفسمح لا !ماورج لكاب نا منارافح نال ثلا قلالا ماس 0 ١

 بالا نايب انش نا بلع ن وتلاعب درملا ل١5 نم داو ديلعوبركا ماك 0

 كامكذاس نيل اث اهانسم كايثإلا لاو بانجو نحر قل انمكرت ا شضاتلازك 0
 داقللا ىاايضر . ر ءانكرت ناك لو -لططصاذاد الغنم 5-3 لثب

 ملنا/ رايبكسي ال نلح ناس لاهل ددا بر يوزن عاشو 3 ياعفو عرمان
 اي يور ةنيبالاحانم حرفي فاذا دنع ايد رهواهنب
 الاس روم كان كبع تول هناإل ليلها 5 ١بركتاناو ططت كدت

 هيلع دولولا لا لاهاو هعانب ثعا داو ث> لما زاؤتتذاع “
 كاوارنالاكماو دلا ام نلاخن يبكسسملا كالر دو>وعوتو هانكس
 جاها عالم ويك جوزملا امس ملقا! ذلك وكلا يزن

 : نكسب عوز بباب دف ساو ١ ظ 1
 لافانإبسس جرش نإ ىفدر يللا كت ذ بيس اؤس ءاطناو 21
 مادام لونمدب ثح دب نر اد لا> ردإل فلاح هجمعاإ مالمالا عش ده اح 1
 | طيران داي كسب داك سعب 4 5 1 1

 ا نار هب كتسابب طوعا 0 ا
 8 ١

4 
 :ةلكم لاكداو نكسسوئب ثنا د ؟ درسنالو لك ماو 5 1 ُ

1 ١ -١ 

/ 1 

 ش 7 7 . : ١
, 4 

8 ١ : ٠ 11 



 سلول لاب بخلي نكس بدارانلان ديبي و اوفؤ ناهد رعزا

 ً 3 لا اشعر فلج ؟داذ لا سطل 26 0 كيس

 0 9 كاد يدرو املا منوي رمل ا «يكذ لل معمم دوجون مكلايإ نك

اب مرد رزيوطاوغا دهر مظارغو فاحرخار 'عابصلا
 ظ وي >2 هي اهههر يد

 6 ةدعو 0 5-2 لالرلا ىلا هنابئلاح ملال د ةطسااون ليلاس عار! ىمسسم قلن نب

 | اك ريو كن 0 يفعاطرطولا ياما لال ذنح عزا 1 بلش كسب
 1 2 ,- يل

 أ هي افي كك سنى ااقر يسلدإ وشل انعم هلا قا داما وشه يراسل

5 

3 

6 

ا بلع ايبود هد لطب مام اعراب نا« ع كسمإ ال ال داهادخا ع درلر
 ا 

 ١ هطيرسا ب ثعيعلا حر. يلا لع طع عيروعر لالرلا لعام عجر وريم رزطن ايد

 . ”كرتور يم كاقاو ئوترإ د اوك ابؤبصم و زد ف عقبات )سعننلا اذه نيد هذمر
 ؟هخار هئودسنو رباع جو زل | ناش الذم همالا ع ررئارب ر ضرما

 دفلح : كنق تورز. 5

 04 7 عاج 507 1 هاا يولد نذر راف ان ل يس ىسلاداوشلا انوش ىلا ٍ 2 ١

 || افهعلا 0 لجو 7 !/لاقتنار عل روف بلاع ثدي نع اذلا دارين ىذ ولا ايف ةراونا لن

كالزع انلا ل دارج ةراولاظانلال الا يفبرلا ع لمن مسان 4
 1 0و لا ا 

 1 0 نوال م فول نهال | لسسلو باودر هلالبو نم زال

 ظ ا ا اهلا يل نيعسنملا دلع ييدلارها ذه نعال اكن بنام

 0 كا وصلا 0م تع رد ال نلاح لارا نع بيطوملا ددرت لان

 1 نيتي لد قلو ١ ثلج اسس طلع باجل ءا )يئاسملا برش

م هدسوئارإلا ف رئشل مارب !هربشلا ادهن لا ايل ل يئادسس
 ! بل( مب ةلعف 

 لهن نم يل 0 كامرعلا 0

0 



 كاندعل> لبس ا ديلا اوس ودل املا تل تزللال كاكم لإ كاوعل
 ثنملا اين ص الخا3 لولا انهت ادد اوي نيلاتال ماؤذ ؛لطلامرا
 تسادبز ليكم مدع ا دوكاملا ٠ 0ع طعو لوب عش وجر وح
 ميسم |ذا فلاحا ثنع كبس يءاذ اف ريع ما يس ءولس اع ل يبس
 هفنم لو هند هدم ع نر رذو يسلم ىلاحلا كبش
 تاللس لا )نيس لوفلا اذه يسلب اهي د كت ناالادهئس دال

 ىينسملا نلف أبلطدد رلغلا بحانص لام اليسع اهالام اند د
 بحابصل اب )بسلا اصلا ميانعر شن ندسز منا سبشلا لا
 معبرا ديد ثنع لمه انعرطب مر سمتلا ثسرطد درا
 ] ١ درلزجل :رثنلا ريد نلاحلا ثنح ثيصاوخلا ال ا تركذملا
 ثلاح خامس لنعالد الاد اذ ولا هل كنوتنا هس نكمل نإ
 ءاععاو هنس»أرإذ تيبتسلا ءون نإ ةشسيلعتيلر | تيد ةيشقويل
 فتلاجا د ثلا با جا دنا زب لرد ذم كيسسملا ؟ون لكل نإ
 كال ديشرلا تاطعاب ندعو كيبيملا سلم نئرلا ويانا

 اوئاطعالا ا ثدسملا وباشنالاوازهولال كا فلاع عويد
 بكلاجانحا عاملا اله برشبال ناد بسس وايبح كلعالا
 .ةسمرشب مدا فلل دامو شطنلا دتشإو نعد لو
 ١ شم ركم نال برش نع لسع ننال ما ثلج له

 عرس نئايو هالاعلا كاكملا ف ل كيال اهنا هنجو ن اعنيلح
 لالعن يسر اهب ) سمس شجن تجآجاذلال ما تنك له
 هما دس ادع 1:) كراشبب 0 اهراعرا
 فكلحائإ ب سلا ةنادنسام شد باحاذال مانكرلملا
 ال كراطتا اب



/ 

 اعرب ان سانلا ضيريك وع يل كاكدإر ندلللا ابد راها اميد
 لح إل رسس» ىلإ لدرظدلا ب زلا وازن ىلا الا اولاث دز

 م تجامع لع لج لال د دبع مك لكابال نا حلا هدرشعو
 نيرشللا ؟اناو دبملا مديرا ديبلا دب هلم كا كاوتس دبيلا مون
 007 ةيف«رعولو ديبلا ءوب عددام مخ لع ءفل>ل عبس دان
 اناخابال نازحالا فلاحو عانملا اذه نذخاشل هاو لع نْلح
 ثلهاهبد نولك العاج ءنفلما لدا امس ان ها ذا نم
 نيضنن نى جل بسم روكاملا نادال امثلال تعا جاادالامإ
 الشال ما ثنع لدي لال ءاذرد ازيسو مش هسسار دش كالت ىر
 ردحولالل | قلب عزي لا معا هرايتحاب وبلا هليدزنل قلك

 اهند]لكاذ انعار لكايإل ئلاح هس شن الف ربثلا سارع
 4 بهارم لطابشلعال ب اجانال ما كب ثنع له ستار
 تتعلدبااوإ ايوسسم الارطصا لطرد راد لحرب نال لح صمم
 - هلارح يل الخا د نلت نا لوذرب لجبال سس اجا لحرب.
 اهلاحر نإ ءلذر كلل ننال كال اب لوا ناك لو كبل طا ذر

 "هر بيظحلا ديرك انه لاند اس لميس كلر ايا
 تضانلاخل ةيرالا لارطحلا ضدنجر دلل دارا الحر نلمس

 كن يس وبا 0 مادلاحلا تزد لانه ان) لذ لل ولك الل هلل
 حرش الوهن ا جر يلدا هركذ الب وغلا عد وكرملا فلاحا
 هنجر ن لهن هل نا جالبشلا نارتدو نر ابعرنو جاما ايي

 دب لال ةر روم | لنا لالا يشبع يشد كاف يدا لاعح نم
 جدرالا ]بس لنه هي دانلا سبع هلو اماو صاشالو
 تالا نلطر نإ يداو فاقول الل سس بالك يما لا وبال ابانهع



 اثلدم مالا كرت لارج يفسد نلحر مالته را طلاكاال سارت
 عملا نننوكالد ايباد كال اغوسسر نع نلملا نه ولك ناو
 رارلا لاح زنال دا داوم مرجعا !نمالالساا يودل هرعثر نمل دال
 لامست ربل ع مس انا نا يرلا تن لانا ذرب ا>صخالذ
 كان لب. اور نمافلاه اجا دا املا وسر لانك >اد>ر

 ه3 ريصلفداو يبرهن ادجر زيدا ل دوعالا معد ا يف
 "املا لوسر جول ىلمرلا ليس رود تدلع :باوخلا مع مب
 ل فدصر اعد هايل كندا اجاب هردار ضاطلا ىلا
 7 لادا لون عر ناد دافعالا ا نرع
 3 اع ادا لذ دبإإ لدول 1 ريد اومج هركذاه كان
 اذانا هيسع اع ظلاغالال ثيحالر الر اعمال 1
 اذ مي سار لون نا دارا ول نع لعرلا سالب لبس

 اذاوالو سدكرب هدزلد ذو فعدد يس
 نس د لادا ناب بس حائل اك نك 0 مذ
 الد دبا رعاعول اعازعبا )سمو جد رشللا هجرلا غارب
 . تاحاذال ماالر انكر بلع تلعو يدب )نو لاغش ما زك ىلع
 البا ليسو ةراذكلا كبحو هارد نا نعم نازك ادع كاب
 امور انتل زهرا, علف ني لاش رادلا ثلطد لا كان ولاغ
 لدا دد هر ادن طول اننا لبغس دجلا لانرلاءادعبا !بسورت هدوم ريال وذل ركتلاه لاب تلال ند ةرانك ىلا فد كافل لاذرل
 ديرشا كاد. هريعق لان سد اويبتسا لوف اب باجاعل مارول
 ابا لبست و هرؤن عيريكلا وفي دا ل١ مرح :ذك امل ان لع
 يلع منزلا نحال افداو كرك اف لولا ىلا تلطدلا لاذ رئاع

 ههلا



 نزلا

 6سم ودوم وبسس ام

 0 م5 دع كلا ف صونلا نحال انئاو كولا انبمجار يملا

 هيلاعزللا] باجاذ زل لاذ لك د رمل ايوهاز لد رولا مب 0

 ا هلال هراعاوشمن ةناوغا لعلاج ذر فانمدا

 ثني ين باجاذإل ما ثلع لنه ىف ميلر شهار لير
 كايا ا تاائازك لت د كاع دا اكول اع انجما ]يبس وَ

 اجادوبلك !ه ي ره زصنر جدذ دداو طل كر, شع طغاذ
 ضل لال لع طك رنإ نكد ةجراف انا لبس يفلت
 ما وبول او نرالا لعل يدال ىلازل هرعش لعر ا اهلآر لطرذا

 البرط كمر ماولسان لطراولو تناك 3 تنع لماوملاع لن

 تبعر ثلع ل ارو صم لح ئيم هبا باجاذإل ما تنع

 لعلوم نلاد اب امرغاع لرددب ثنع لدار لكوددب

 لدتو قل تطسدار مارس اهلذر لأ لوخرلا هلئارتسا لال رالعنإلا

 الخ نو ردالا سمن ام دار او لادم يلا دب نائل حول اعادقتا

 نلادريو يو انعبا لسمو ثني هدا تساج افشل !هنكذ
 سس ايجي ما فنجان هانا دالسارترإلا انالا ادد نورت اينال

 انجليس ىلامل ثلح هفلاع لع ا شان ادب ءانإ قدماي
 تنك راح اممكنكتس ال الدراهم ؛رلو نئاسمنال نلاد ار ن
 ف اهمردالو هنكاسملا ديف لا ثلاحلا ثيدعنال باحاذذلاهلا
 ةالزلا رجا ددشبال نارمجتش قلحاذا اهنا لبس و كليا

 قلاع ناو ريب منا هبل ثركلر مولاعم كلثوم دي ءناركذو

 هيلاغ بكبر ثنايا ةربلا باج دننبملا لوطاوا © |كويد 59



 ١ لاء ند نك نع دا راند اللسع ل ءاوغرل نلازغ ا نيبما
 )نا: تدر الك رككل ذأ لرد لذاذ نذابالا جرعال جر
 نإ جانجبال و هد لاعاو هرب ثحرح يمال اب باججاناال مادت ذب

 مرهرل انو عر ارجو زحاإل مهر منارل يفد الكم ءاعتلال ىلا هلا ا
 ١ لانرارزولالا لعبا نل>رلاءادجلا ليسو دل ذايرت رلاك ناك أ
 الئسوزنلالا لكبال لحمام بادائا عباضاة رشي ١ ظ

 ةي»الام ناش :زهارعب ا نااعاو هب تلاخار تنبع مثلا هلكر 1
 كافر نلدنمازمدا لبس و نرد هريعب ءلكر ثئحان جد د 1

 )اس رش هنا زم دبر عيال رشن مرصد ةرلؤلا لير الك
 !ننال :روكيملا نيد دا» ا جاذال ماالاعم دلال للم
 نم انمباال سدو ىزدال د داركتلا ىفاشتل ئرصلاا لال كك نب
 ١ لاعو ماحب كلما طوس ادا صنم تشم هنا لاح
 يركشلا داب باجاذال ءا كلغ ووعرلا هجرنو هرولعح طراسن
 ئود لل رلا ئلادنعارولا !بسو مكيللالا ن ولكلال
 ”نليسسحو لاظإلا دلع ثاعال باداذ لفل اءا رد دب ثني
 ١ تلكريستةورس مل: كانع مل انال ئلاحنننعال طدرلا لاذ
 ١ 2 كاحاخلل بال قلاخرلر ردلاو كانعلا مل لع م اكاب ل نلاخنع
 لببسنو ابطال هايساملا لاو لكيس محلا هرعرا لاقل بحل الكب
 لاقو نلف يف ناك نحكشر اذا مل لاذ لكيلا جاو لاصا حز اودى سمنبا اذ درعا صوب باع مر غم عش ىلارعلا

 _ ىلست نا ىلاجلا ةيبو ليصا نادم لكيلارطخا مرام وانا 020
 فلاخلا لا لاخلاو هيلار وح عصلا يلب عامنا من هيلارصبعو عبصلا م

 هلداراإرركاملا سيعتلا رن لدبي هنا تاجافاكرا لكلدإإ ٠

 ةلركزملا

 ب جعجع حت
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 لدول ارميا 9سم دروتاملا بولا ائركلا, بيس ل ههزلالا هةرركرملا
 اجا 0 تعلو الكاتشب انقل ظ

 سعدت نواوملا عراب لذ دودو وسر هدالعاررشلل يبه ناب
 تبعه نانيم لغولر لغرازهرخت مرهاذ ىلدعنال ئلادرل الهدا
 فرحا ةاىقلانسار هليار يسلك اب رم ناكر مخل ندكالوا

 داعي  بسلاذ انإ .سسهنإل لدا ما نيدع !ءوعدو اهبارو

 را رماول دهرا رد ابد ةليكسلا لب, مطاطي ال نفحر ال اثني
 1 فيشناو مسعارصل ىقشااد ان ستعانبع دضالدال ما ثلعله

 الا انجاز ثطالل راما اناس احاذال ما ثندك هلع يزخالا

 لولا الو ىلا مسا لاقلا لال بلع دال يبان هاو اهرزن ثنعي 3

 ش داقؤ سل ثنع)ف طعاما ندب بلع ثندال هئلاثلااماو 0

 صر نأ ىيسو لع فإذا بنار لع لحال سمائل اهاور منا ظ

 يهيمن لويدرا ثوم قدح هنبرطبل نلادرل نب ادعنا نع كلا 0
 ارا دجرث لذ دط هسا ا عن يملا بس )< سكبلر | ادوشلا

 ىلن اعمله اذكلامند بلاعالر !هرابوا اناحاعرططنالرا
 ليلا هرهاصاعبا تلدرا الأ | هس ءىسابع رونو هب معن كاب ثم

 اًسلدرا عد دينا نلدواال ءاثنع )هاند اعرا اب اهانذ دحر
 هدد لخدرال ما تنك ]د بد 'رولقح دراهلد 254 كطس-انبلا ادهن

 هنيد !كنارا نجع ل2ئج إ لككاؤرش لالا ككبال فلدر |
 اذكار !ىددلا ٠ هدروءرسد هرخان اذ دن نارخاب ناقلاهيوا العا

 نا 50 نهد الكان هنالذ نط لكابإ فكدر اهداوانيم نوكتو
 * اكلاماو نييمل اعف والا انا باجاذالماثلع طهر انما ب
 اًمانالالتوب "للاثلااداو يزال ادهن دانولا 3 اعباج ا ارذد



 ين اهب دارملا هيساانلااءاو حاخام مرا قعر بليك ةدبارلا
 ثندا) نهيب اسسلا ادار ثيمعالذ هلس دا شلل اءار هلع نل داما ٠

 كيك مرش يف لكىذ ةلمانلا ادار بلاع نلاه ام ةرويع عم ىلع
 لك ذب ثندنذ ةيسايل اءاو كك دب اىرد دعس انا اداو هينع تلئعار

 .ةنكانال درت مل اكايالر ان لحرب نلادرلا العنا السسو 0
 6 ظلابرلا )+ نويللارسرعاجلاو ئملابالالا ثنع للا اناعحأل د 30
 هام باداجلال ءانالا مرتي ا0 2 ىراسلاب ثنكد لالا درعاإ ظ 0
 كم كلعلا كربلا لكابرانيب )طلال ئلاط نا اوح لوحدب نعي ظ ا
 3 كاذ افاد كابا نلد نمو سوعالا مخاكابو هنا اكلابإل نلاح 0
 كالا حول الك رح انملا عمج لاق كالا + ثنحلاب بزنالا يدلل ا
 "لس رعو رعملار ايدل, اكس دلل دون هلدلو انّونملالانامر ظ 00
 منعم إب ةروسلا هلبارم مسا ل سبل ىرلا كاواظا ل ذر 0

 اهادارحا ولا را رمسسا انعولد ديد عانت مالا اه كان وككربملا 00 0٠
 وكرم ىلاحلا يلع باناذلال ما تنك 4 عاننمالا ادل سيما
 مسناذ نا لولو يلدرلا بااعرتمام عارلسلا ديل كتكذ اهبل نال
 ةواوصلا ىلرلا )سول مير لش كر صلو ميما لع هيشساوحا
 ع عانيدألا كذلاا د03 ئاصملا اردنا عر جلا ص !ند
 للام ؤرازبو اصل سس لفدامنلال رجلا مزن الن: سلو
 تلد لإ عولسلا ديد زحانال ثيح دعم وشمل اباد زالالا ركز
 عش ل سو كرما نا نع رقنل | باب ايها زهر )رص ١ باب نم
 « تيس نإ لكايال ئلاوخ هاو هجر :ندرذا ظذر نعى رولا

 120 م :

 ل

 ا بنانا ههنا تي"

 م م

 + سور
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 »يذلا نعسلال قم لاو نيللا نال ذنب هنالون زل
 ها نال نم هداج راسن ابي ثالون اه دارا !هوال ماثنع نالود
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 28 ١

 يب 24 ىو“

32 2 

 ماج و د ><

 ١ 21 "مير وللا لل لهو ايس هونعر ضنا لدم يرءداال كلان

 5 ١ 5 6 ايم عوازلا ل لعر وعر ميس ضلال يسساوخلا الا

 . 15 2 تيهولاةعالهاجةرشانلا حرز اع قنن || ذا ها! سس

 ا اكس بلا راضان اع قيل اذا كد لش !هرالءاوجر كاع

2 

 14 م

 52 0 خل
 هلو اة ل

 ةرها/
 100- 4 رت دزلا باحا قسلا انو اهس نرئبرال ما دس ان لشن نوزع

 داناقاورونش ةرمادملع لئن اان دس كحر زارع ع ']
1 

 ف ءانئن | اه يرئيشملاو جوزلا عجرنال و بلع ةدملا لكك انبْموُم
 ل! لعرزملا اف اعرشنامب كسلا دس انلا ارشلاو جاكنلا

 ونال فدرااوسانلا ل'ببسو دال دبلا عندون كت دان
 تار دسك اكنإو رشسال ادن ةنولهلا عرش م ةلضورلا



 . 8ع دجال محوابلا زادلعل ع باجلالءادصوغ لله نعبفا
 ةيؤلملاو ندافنسملا ةدعاجلا دبا لاسر واما« ضبشلاب هطلت ل
 لسور رشالا ةرئملاو ننال مة ئسملا هدع بأجاؤ هان
 التر 4 ضلغ داعاوإم | انب داع انالث اهحر نين نقل نيد انها

 ظ اق لاهل لم لالا هود كنالثو لحاف تو الايج ازم
 لال ضممملا ف داعي ناكر عيممم عر الار ةدملا هذهانإ ةيسلا

 انقنلإب ايدها اهل رش منيف ره اهو انولاط قبه بساويملا كت د نه 07
 0 و ايداع ككد كفلاح اذ مروتملا ملا ف ازدالا انبدع ا ها
 - رح جاك يمل اد اغا ماس! انالاط نحر: قلط لدر الهلا دمر مما 1
 انعرعو ىزل لعل نماهب ل وه د راع نما امانالط انولاع 0

 اد إف ىش ريل ادبلع يد ١ رسل رجا معامشم ل
 ' نيفاطبا [؟بسوايبلعةدعالثالاو هدئلاناطدش اهرتع 0

 . ةعالا نرد او ضخ ماا | انا داعو ادلو عياع ون هر كجر ن لاو 1 كتالي ير

 هرهااايقشاو نصبح ثيغدااذا )ده مانعرلا ءانا صنع هايس لج 0 نيب

 تااجاذياكملا ععبو ايس اهل ون لوقلا ديوك حو او ٠ هب ا 0 /

, 

5 

3 
- - ١ 

 سرح 11
 داع ىكر لاذ او احبج نإ ايرسد انين وف ١لادقب تاب الوتد نيت

 تعالو ان

 قطن ايزقبش ف
 اصاخلا »نب ويعم راؤعلا ن6 تح د اراد ةيملا هيك :

 ٠ ؟تارننل لع لهو ءكرالاب ما ابدع يضلل زينا لدم فاشل للا
 ابدع ىلا زلال باول رتس نكت ناو 14 لا ىنشسم كساد

 طرو لميس اهبقشل بعو ننس تكد دار دؤالا علموا
 رئاساو ءلدش ماذكلهننال انا شالشلا ل فالاطلاب هلجر ن ابي لح
 دا يفلفلا ادد ثياب 8 ف 001+ مسارض ةننقنا يع

 لد اره

 ظ كيلعرد نزلاطو رحاب كل جم ايزجساإ املا كانا هامان 0-7



اكو لزن لين لدم كظانلاا ابدع كاو هناا ةدد
 1 ما عرإعل ل

 رعي ريودال نبهلس طوراعن نانا رشم اوم دا تسد
 هيناساة ربو اوند ثانحاس اب ثق لع ءذ دندحر ان دع اكن

 تلدو :رارفإب هان لدار اولد كيؤئن اي دعانا يصنعل نك ذ

 ”دايملع اطبلخن ام لدين انئادعاوبل ةلسلسلا» اب زكل ملام وريؤل

سب نا يلم ىزن امجوزيل ةاه ابراج راسا صيظاو
 اهن

اعابد؛باجاذريشلا ىطمإلد اهالعد لا اروع!
 ةلراه

 ماع راع كاملا كاك اذكر يصرلا يايتئاناهجرز ةائار ايبا

 لدد كءاطر دانا اف يسد كسائيسال دندن طنز

+كنلا ثيح قيل بانا ذال ما هناا لده ول ود كلذ انيسإلا
* 

 موسم ةارما نع يلدرلا بايبثنلا لاببسنو عرش بم نين نوزل

 اروتذ ربك تءاودالا بن وكتدا نس دكان نإ لسن هاهو
 باجاذايجالا ادع درينف حايل ابجالا ضد ٠١ افرلا رع

ع راناوض اجو ن عسس نا قالط ادعوا اهلنا
 مانا ةانر اد

 ردخالاد !!اهردا سيشل كان دعاممزل نعال بسسدو ج
 ”افيثردالا ةرمل اادب شلال )9 عنمولا لانه ارئالا ننطمو ارا

 انجبإ لب مطولا كاسضننااو د الخا دلل "ابا دع غشنا

 , 1. - +بداك نكن لاذ ميضمج عطئلا سايلانم!ن ثلاث نع
 ؟ملوم اهنال اهياوذ نيب )ها هلي اربشالا ثار ل يانار طن ضحا

 كوالا اهرازنا نال اها وذ لايتسال داب جا جاذ نال ال ءاادههر رع

رجر !ييدالد رسال اء يضاسال انزع نإ ليغ
 و تغابع

 : تلاذ مث عانمرلا نزضحا 121اهبطل عسرا تلاذ نغاضملا ظ

 اممإب باجاذال ما اهلؤك لطب لد ايسر عمر او صبح | لسبع

١ 

 ا كمل
 بم أيل ىتس طش أيها تير ذا

 ميز أل ليشك تل اي( اشي بخ

 اراوف ليفي دهن برا تورم مانا



 05 اعئلاذ ل ارانب كم ناز اف ايه اهاوعد نيفنا هانلاادازن ليما
 . الطب له سايل نس ىلا ننيسو كلاذ نعاضب | ]سو درا هلو زب
 .هلاب باج در هشنلاب ةرملا انفافلا ثعدارلاكال ماني اهلرد

 انهار 'لليسملا له نع قرشا ال الن هلك رماجالاهلرن لدنإب
 كدر يلااهند عازلا عوضر ادب نلطملا بكت عمر شسالامةرملا
 محاطدجبا لبو ند اذكت ليعا ىف قدرشملاوعو نالطلا

 ةربح ةرعل كن له برحلار ادب اهنف انغلال انما رنمملا رحلا كسراض
 افالم ارش اعو ابيج م نلط !ذاهب ىؤملا له لا بسنو
 35 ميجنو انراوند لهر انريعم ءا حاربما ف امجّرلا هرعرؤسالار
 لغو قكتسلاو ةوسنكلاو نازل كئكر كاملالاو البالاو دايظلا
 ثراؤلاو 'فدرلا مدع هب نياملا مهن بءاجاؤإلالا ابعد اذادعت
 ايمن تعالو كاملا و رابإفلا 2و انماليالا عشنا دايس

 اذادعالد قالطلا الا ئابايشال قكسسلا ادن بعو ةويسنلالو

 كتنانشسا انهلاو م ايهحار خايبحر نحر نائلطول نإ يبس ابهر
 ,انهاكا دوج انياب نالط لج وزقلط ولام هالك ىزحا رع
 35 "كيرالا: ةريلا اع يتشاهن او طولار ادن كوحرلا )ند انؤلط
 * دياره الفلا سايل سل نإ نئكر صبخلا ثغ دارل 2

 نقلا 0 يلاريشالا ضئرولا 4! كمدر كد ا>رل مهلوشل
 كضافنار اهب ل ودرملا رد الا نلطول ؛

 انجي دارا عولد ديدالا 2 'نااهل نوعال ىبشا 20008

 تيل املا اننا داس ريو مهببكبلاعالاب الع ةركذ اندنرع
 كالروالا شع طزرشمالا جوانال ايثيرا ثناكاركترصانلا
 اناطع ملدا ثلاذلا اح د اند ىطسحب نا نها ظل ةرؤذ نوكت



 09 اهم

 1 ا بص اهلل فقيرا نا هحي ثرشلا رع ث دششا اذ نم الا دنع ككذ ثلث كارشن ايري 3 أ || ميه يح تاه اهفتاع 1 نادل رونلا دئاثدا عسانا نيج ربو ص فااتلا 1 لأ ديف 0
 00 فك اليو هناو سقغ اهازو كال هوا رب يد دنغو لأب نمل نايتس

 1 ”ىلهلرهو , 0 5 د عجرم لاو ءاوصلامولاعا هدا ماحرالاو ذي أ ه/كورم "24 اع نلوم لا 0 بياع دوكع ناد اوئن”جوزلا | احييك يناجي تاصملاابلجدزلاو لذملا رمولا ددكتناد رده جورب
 | / بكور ور كم دسك هاو بيع ,,اهتدلادبع ينل هداج هناك غارشلا ناو بانج ١ كوهك 8 0 الثا ام ل نم > نإ نسلو هولا ند اريست امارخا || ىلع لك نمو ” انحلال عدا ا /

 او ةقفن/ نة عصم "2 د أ م ءانربم اع هلا ىلبع ٠ / هندى دم اللب ئلعمع هدي, او نام ىلا ان ةسسع 8م ا فو ةحوفولم بحور موب عام دايما و | | “ص كولا دس داليملا رخال لاس وا 0 ٠ ! و ل هجبرالا ءون ع ١ليسلا

 ظ | ب يلا كنج | 0 '
 ا ااا 0 ,

 .٠

 ا ماقتفلاوو 1 ةريراتار يلام راو ا َ 00 ف 0 ١ االف ار ا | ىوكرل ار راهرطس 07 ا وبلا فئزبلا - ا أ + ى | تاكافا بج دن مدع رداتل اربع مز امللاجلا ظ 0 0 ارنا نوم نمت اذلا | | ييفلا) وماكو كاوا الي لع مام ا:نجاىلامل اعل ١ ماج اوراق تحاك و ماهل 4 :٠
 ْ درمكو كب الانوار اعفافرظال لمن ب ّئ

 ١ شالؤطو للاباقثوجو فن داماس 38
 م ماا



 اة ل ا
 هزه ينتس ور

 ١ ظ 00#
 1 لي ىهرملا ١ قوش او يو

 مسستسس# 0 ظيرعارس اي سالسر 0018 5
 ظ ريحا مهررسو نإ ١ م نمو ئطرالاو تارعسلا لانك لادلا بد هنن دبا روك طرب

 0 هلام ناري راو مكذ لضن ناديزلل كاساركون عجغ عررجا دار ارسم 8 / ريل
 ١ هرعاربن ناو تاو ب اذلا اجرح دا نامه لدترسال هردزادلا روكرملا يوطلاب ,

 يل فيبادعا مجد (ي ماعلا لع ةياركسرللا هجر لسرادوسرو ىلا 2 7 .داردالا١ رظ م

 ؟داا هما دال سو هال هس ردو جاو ناو باوبسار ىلا لغو بعدا يجدن «”ىئىؤحو
 ١ را زلال ىلخدلا هلا كد ليسا وقف ىلع ادا نيب ازح

 5 ويتنلا دل الدال ديسوعف اننا يد هفر يل ذل
 : امرك نلاسملا قام ةرولا هنالولا لاول ماىنلا يشملا يف يلاعن نا لا

 نيدرؤس محجر «,نجر جلاد دا رول يراوتلا ندلا لرش ناي ٠

 ءانإدا مس رشك ايولاطم لعا١ربسبل هقفلأ باول ليعما ركرا داي

 ام لداسسملا نم اربد نحل نلانالد نااندو انزيفمت كراطبو
 ا ويسلع يف ىلإ هش نما هجر الاغا هيملا لارشمللا يدلل سنينك
 هلقلفنالاه للام ناايند داك امرادبب هركري مو هيك ١س
 اتم رم م مهنا اذا لاسا ناو اهزحا اإ باونا يف هد ردا ءؤفلا»
 1كوب طي فتم كاسا نداو ايتو انهل رملاوغ دن دا
 امههارذو اولا ط نم اودد وفل نارك تكا هيجرل اصلا طب تاك ذ

 يلدااسب يل ةةزفالر ل وحال ول بكرلا مغر يسحوشد ايهبتز
 ره نلاالرابلمحو هدا هجر اونو ملاك رذوكمعتلا

 5 00 وح ا

 وىزؤا

 كر ايوب ج7 قتلا 7722-1-77 ده سنو ا 3

 : : ل :

7 

/ 



 نال ادبي نلازمأ 'لءاسملا يف تالا ركذاالو كان لفس ب جمالا غردشاو

 ”*لرمالك|ونبا تيبس "مال بسم دما وجر اق قرف وللا ههلإبو اجا
دنا ىلابع هلا كويز ا ءاليصلا يب كار يملاولا بادن نيملاب باس

 ندع 

 تارير لا هيعادلا ايئار رزيش ىبا نهال دبع ةريره لإ نع بوي رشملا ثري

 مزئاولو هن ديلا للا ديال لاب درس لكلا 5 هلع مش !ىلاص هدا
 ترح

 . بك دب نعرما مريب لا بحاهنع هلا مر ىقش انمللا لا نسح

ع ءاليعلاو ناريس كع الملا يلا دنازج بلر ا كو هنيطخ
 ل

 ارح اساسا نعنلو ,حاذملا فا جوع يلص هادو

 ايدل هقيطل دماىلا ل دابر ا دجلا عماهت هنلا ندع كايلملا نلادرل

 ىن بارد ىسر اند نايل ابو يدنا قنا دج هيرب ل وكب لا ني

 اهبزم راسب كارما نإ هزيل اكب هل ولد هس لصون اهلي الب
 تلادولر اولا نائسضالاو مهتلا نأ دار ان ركششت موتدو يد

 كيلع اننىصحاال ترس لاول نيراعد اننلا نسحاذدلا الع سيشمل

 ركز ميت دار ردكسسمل إظ كيني #1 كلا
 -ل/رضؤ نم 2 يددجلا

 لو عىلافط ها اين ايلبا فلاحي ةليسملا ىلوثملا هددسولا
 م عاجلا دار ركنايسر كلا لوا ال دازو لفاغاو اناا لحإب

 انارحإل بارعلا إسم عرارطلا باك
 ناطه ل نسما املا ل اباهنم افلاام كتكول اين مونوملا نا نلاعمملا

 غل بسم لاوتسا| عم نلاعم ندر لطب سببا ما عمالاو قلم
 سا نانا نيؤرلا عما يإ روضونم عشر انانعئندلو لذ املا ىلعارل
 انباعدال جرا" ثال0 ناحل رى ملبس ملا املا يل سه لاعاسر يا
 كالروبمن همر هوم دقعد انا ثلاشل اوال الذ بوب نا اييبدا

 اعنب ةرارعل نىوملا هاما نس ملابسه اعا هداوالذ هرهومت دوش

 كد



 7 يووشلاو نكن كل نانا, بالا در لاسر ل ناييا ايما اطر ايان خخ

 1 5/5 دع هلا فص هدا كور نش ابعد ايعن رعبا اذ م نأ اجسللا/7
 هاايلبادر اياها ةنااللا كال نوانونع عجل اةانابزللا ررئامزع امرلمحج ١

 هيبيقالال رول الا لاذ ثا لع دنا لسصونلا نشك شو يب ف تيب ل نما / 0 :
 مسائك ذاسنعالا لولا اممابعبا داب انا سوا . 0 م دولت“

 ١ ىينلل اا انابطلا كل هدم لع ساردلع معه لادا يلماد

 1 الد هيكاب وسار اف كالت لاق بدا لع ذكلا دوطد د /و ١ ؟0 ا ا

 ا ظ نايلي مل ملا اف قئاسلا ثيدحلاو ةرادتلا لصالا انلبل دو لوي ل ىبسبه >نا  نازايحالافد اخ 5

 الاد يزل امابةرادللا الها قانبهزم يف روي يشمل نال ببسح اع وس ند ان نوال اهيل ١
 )2 ينلائان عا نفر هلضاع نعال ير ملا ثيرحلا دال ةركنال انا اونا نار (نم لمجال“ ل
 1 ادج نافسينع |يععادلا نمر رن لب رئالاو 5 اع ىلع اير ولا مام نايا يد ارنوب مل هج ١

 يانا اف دولا هنعمل ولا وتوت: مها وداشسإلا روش عع“
 عيل لإ سمع عا دملاو سلا ةد» نم هرك لالا سمشمما ركل رزوترب ا وعلا الماو
 1 0 وم مالا ويسلا املا نا 5050 رطلاخم مكر وامنولو ا ا

 لاملعالاو رطرلا دب ديو لل اشملاو هن اشلا للملك ةرادعلا ” 1 وهاص هصزبمتبالو
 عطل لا ة نككاو ىصما لوتس كالا كار د رباط ةنونسملا 267 لير اهوا ا
 5 تريميرسإ وسلاح ابسال شعارا اساس راانبعح ظ 1
 ا  دائنعلال نم ع .ر ينلخلا لوتس ىلا ملا ءلسسه دعا أر 39 1

 ظ

 00 مالا درا بوطمر لاسسلاو ولسرلا ين بردو
 0 ؛ يوئدال هن دنال بريم ىاشلاو درنإبب نسل هنا ايرهها انناويدال
 | بريزبرسلة مريد ثااشلاو اه ردد دئليدال ريانا
 ةذلاملا لا دونما 2 معادسار دربؤشاللار
 عمديدل هال بارابطلا روعال !ىشس يملا ىبصلا ءاسمزت



فنلا اح بر بدر ةدامع بتسدار اًندح
 0 ها ةراعو ير

 انلاوا ساب ملال هوا وول
 !بصنلاو تالا هردو ميك سل اشللا بهذن اع ميكا وب

 راو 0 ام

 ا - اومباا وو لو 0 7 احلا ؛راعر سانيا اءرولم كانراق املا نا بسس وخل

 ١ م قرع باول واكد يوب رع ,سفنال ةنسمانس يدر ردا دنايشه رهو اهبل لو

 | اير 0 , لابعطفو رربابع" ىزللم ذل بطلا سجولا عفملا اعسعازبإل' ملداس اهب

 زثو 0 رم تقتل واع الا براعم دحالخالب عاديا و حا هسا

الا سمع الاذ نيلاد كرك كا اظرحا كالاخ ل :
ليام زتوبو اهينزلك نامل 1 هيد عفت ك

 ّى 

 برد مولا نسب يمال 4 4 كسرنا شيع كناكو ثافسلا ا ل نيف اوم همدان لس

ا اكدر سجنا هاذ يروا نولرا ءوطرننل انافلاع ا ف ل لازم
 00 

ود ءاره , اناددا كاعرن هيدةلس ايان نالاثلا اكد دك ركت لا فاذلار
 ! روصو دوك يارا 

 ينل“ ا ايلا رو مس ط ودبس نم مما سنا لد مزمل اين د
اه] ادعاهردا كافلص هر رحل د هيانج كاغلا ىدلاز

 ” كرئازو ند ودالد يسنلف : قادا

 أ 07 ارجل سالو رس روش لامار اطرد !هصشسا لادن اال اورينت

 | بلط رضا مخالب سنا دار لاذ ايزو دريل ذا اذه سنك رندالاو رهاطولو
 رجح ونكو علب لان الع' كل اننا فيسصلاو ةئالذلا كاز رئالااهنب لشنو ريشا لع

 درو كاسب هبلر هزملا اظكسهدش دار اهردان امام رو هلاسسشل اىاع

 يالا عماو رام فالاو ككام جزع منن ناب سال خو
 ا نا : ز

فا ءب اذا لانا نلت عيطومإ عفا قحاسبع كارل رش يي
 ضال ر

 تيوفلارهاطد نانلاك رز :ئارلا هسا نع دعا
 | نمر» ديبإ رام" طيب !

 نضر روالل نقلا 3 طر يبل اوزان: لبيس )عادا نهاط ها ئلاشلا
00 لاطرأ ءامزهاوو بح اوخانح اسم ااهروذأ كو شدو

 ظ 

 هله ال عالزم ىلولامرم هر وح عا ر

 ماع رداد درو فت روز يو را ايل ا
 ' ننحلا نررد نحرك الم او ضال ولو 286 ا 2 1 0

 يهل 9 ل يارا 0 هين 93 د

 الداو نلذلتلا طش ' ا 00

١ 



 كلانزو !رلعانرثلاو لبلاد ا عر زل ايس ذا لس لاعا هاارانعو
 هديا ه لغا ار ملكا لع معن ”تساوملا 26 لع له هيقزأ

 يزعل ناانهبعا وجو "3 013 لد عسعال اب كارسسا حل بس لكوشللا
 | اهرعن كما دع زعال داهراع رشد لا جزع تلاشلاد رعفاشلاد ا ا
 0 ةربجاهادفاح باخ نيل ميلا !باضح محام ةؤسبس 1 ظ

 نو نس !ددر عدبدلا مارح داوسل راو ارشحو لس !رفسو 1 5 ١
 هدفح يف بع مرعرل ةهلراملا لاذ رهارلا لجرلاالاةاملاو !درلا 00 7 1
 “ذى 5 مذ 1 2“ 0 00 ال تح بلا هيل ىارال وح 5 لع دنا لاه ينل كارل اكورع )سم موعد دشن 3 0

 الل ند نولظرإع ناسا ثادرل ةليسدوسا واو 0000 2 00 4

 نكد كلع كانا انونخ دلو رلو رويعلا ن 0 ركل : 1 2 ش 0 00
 7 5 2 لع هايةرصلبلا بانك دين ولا ويس هنا ٍ 74 1 2

 سها عتاذزي تسانوكبداكاششنسالاو نعم فلدقفالا 02.05 73

 نشلدسو نر ض ضم تاذيعد تال د ركنا ل ضال ع
 انإيئاناو اهراعو نويقلال .ءمملاث.ءادالاثنأجادبعو» 222 5 2
 يدرس ركب لح "يبس عا هداو شنو عيشن لذ افرع كس 5-2

 تبزلار اليسلاو سادلاو وعم ملعب املا: يارس اع ىف دكوكششملا

 ايسر ناك ركب مهد بس اوجلا اهل سع لن اعرائر نعارلاو ئيللاو
 هل ببسم بورود ةنجكن ادب كابا كب اذكر ما ملا نعمان
 برشلا ازرع قنرعلا لعالإ سعى ند الءراعر زداّسملادجو
 ليسا دلال يذلا برشلا ناساف برزدرلا كش ءرك نايم

 ريشولا

 5 بساوملا ل5 لع ها ىبع يذلا نع عمنبلو داوي دمادوبوملا / 3



 اياعر يلرنملا هما 'زبب جرد يمال ارهوال دب ءلولدرل لال ردمولا
 هنا ىبثن م عدصل ا ىلا يصر شرد ئانع نر لاسم انباوعدا نم
 رن العلا يردانةرع كرا لع عامه داع يدعو ارورن

 د اعاسلعو لالا هزيم نر امتد نسرابزعلا يدا ف سارلا

 هش انا يف ةرويسلاو لزاما ل ربسملا كرت ناد اًدال ةالدعلا
 الاسر ادري ايلا بانصعالعرطتملارماذإ ةل سم لعاساو

 مالاو )سهل ا صح نال
 سارن لبس كوم او يحل

 نولاملاامار

 اا طبانلاو
 ا دش همل ل
 نإ ةالدعلا
 منشبلا ءللاهو
 لالا انساك
 هيد مازال معادنار لمع م لكشر !انكزل
 أمر داعا رولان بسح اي ةااصللا هسزلاب نإ جمبعلا كازطاةيبرا



 + و

 555 يو س2 دى خي نع - 27 . يقوم نتكلم
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 كاكيؤ نيينئ ماين علف نس تلاد اولمولاالا ةداعالاد وخالد

اوبند ةردادالفا مشل اءاداعإلا نع ملاملا مدعو راعحلا ل
 هن سااءار

اريل دودو نكن سشلر كدرلا ةمرحل الد! لتملاب
 تنولاجو ل

 الصد نرد 00
 قلد رابع ل صلا> لرب يئن داذأ ةليبسم لعاسار ىلا

 ال ما عج جننو لمر نيرا ءيبت عم غن ريلاو 7
 بايع )كو نئرومملا هىفذ عيجن مهن نعددلا نهر اسس احا

 ايفا ةمنسملا جالبسم ءليع ليك عا نزول ر رع ويبدا

 ظ تايطالر وجو ن الع جاكنلا كومراسو ةرسنكاو هومنا اهل ىع
 ريما كلا ا السم ةنوبرع اكول ؟اهح اكن جيس ف ىلا

 تكايلج ىدحا امك ادوب امر متن 6 مايإ ناجحا كا

 10 انج تان هد الاوبشن تغتر :دربشلا

 نصح راع اهل سيلا سلق ما الذل كان انس داميد له

 ”يذالار نالواملا تامونلا اهلر لذ لئبئرإع ءابائنرااولو نكمل

 اهلئردنو رم ايت ايكو ىرعلاو ضبا لاقت ءانالا كف برر ثلا س

 ظ . يوس مخ لكن تلاذلاو نال بفع هد لاسعا ةريشع

 ايما بعزم دوبل )سم لاا دو كرالاةلينجلا

 رش ل ايف ع مايا انس ايهويضد ندوب هوس ارمزلا ذا ةوزملا

 تسانمالا تايهرل لاواه رحاب تالثذو اهلرا هن 1 ايوب

 انمي ف رع برا ىلا ذك ةرش ادمزل را اهم كاو ّئ

 تبجاولا يمقن ارنا هلدع اذرو باوعماملا هن رط هنهو رالي

 فيهيقتلا ا.هتكت اهب | يشرارلا بط باوصلار نوب نب او

 _ كوالا هو منج ماع كاموي اديلعتن انا ذك دحاو موي ادايزر

0 

4#) 



 راطدنر رشش عع انكاورشع عاسلار سار ثاانلار

 هيدابلارشعردالا ضامونر سضشخ رس داشلاو لشع .عبارلا

 دارلا شعل ١ براحا ل5 اجره دارو اهب كتناشا وبن ا ايهند

 بررهلا حرش نإ 'زيصانم كيلا دنر اًييغفارلو ل سملا نإ

 لابشل انعم املا دامه ربع هل سنس وللا هيلابو

 ب نر يرشم ل بسملاو باثبلا كلغ بويدلاد عانع زلار «زالولا .
 انهثلا بانكم اولعومر نوط ١ لادم جرد نمر اساوبعا نيك

 اهمال خالو لالا بانكإف لماما جاع امكن عر ىونمل]
 اج ةعاهكيزعنمار ننام ف كرحاطال هذه تمركز انو

 تجالطارؤل نا معا مرابط ردنا يع ههزنو ممل
سررام نها تايدلاةوسبلا اغوتع نبلز نيرا دهر بلع

 تا

 ظ معا دداو نعر امنا لخمم نهرو إو نوسفلا لهل

 مشع نمنح زحان ؛رعر ةسميعملا ى رضأ نس انك رببلا ل ماذا
1 

 ١ < بييالا باتعوركت دهالجا ابر عت م المل هرؤللا بلاك
 1 0 ١ ا

6١١ 1١١9١ 

 ١ ا ماي 2
 1 ”اننار__اجب مه باوجلا نول انهن )سشل نلعب لسبع



 )ا 1

 - طراشت»ا اهرهافإ ضرطفن ١دايلع انيك انيس. ببسم
 لاهر نتن )اهب وعن امواوم كر يزحا رم رهاط ا ارو

 ولاد اوبرا فل ع ويكت دنا .| جيداملا يسساوجلا ثالذ ند ابر ايبع

 |داو اسسغ راض ضرع ا )ع لشئ بطر امكماوب لذ
 كي اذا كاعرالا راسو جوبتلاو نيساو نزلا

 ليلدر نوكيا سمو ندا صوصنملاوهو ليضا ارا :
 ثنو الا يا لاذ لي يعدم ىفدع هلا كوبرا عيتملا ثيم

 اهلوخانر اهبومل ا ارد اجال ككاو وقبر اذ اهنام اكن نيس يف

ع 5 ملغ نبا ىلبع يلب ِس عم املا نارابإلك دعا طراز
 5 ن

 كاورلعو ن اقارال ان انرعا ا ىلعب طيمطلا ان كولا ىلاملا ةاعانإ
 تسانكعاسإو لاب كحل لع نعام تعليب بعودملا

 اييباابؤس )ودع سا فصونلا الات : د الحا[ نسم : ءالدصلا

 تااك)هزإ مايرلملا ثيبب ارسالا ةلامل مليع فالاسو ههنا ثاولثع
 ارسال لاك هراعرلا ما ةدوموملا ةالصلا العر ثبجر ةاليصلا
 ثاالسكوإلا ءارلهر نئرعوا مالا ةر ةطنيلا ف مادانملا
 امال اناس ما يسار ىسمب ارسال هليل لانو نوبس برو دع
 تارلس ايدام لسع مدع دنا فهو الاكس تي هحانملا

 نوجا ميلغ تالاسو هنلا
 يسم لوز دهبا هن لو سلا ذا هدوميع لبد كلمرن كلاك
 اعيلاوو نومللا ةلرصلا اهبا انما بعلا هنعإللالاءلا نلنملاو

 حرم لاعس يل يعش يك طئللازإ ععااذهر فو رملا ةئاعد رملا هالدهملا لاو ركرلاو
 اثنح دينا او ايعرشلا يعز: :ددفئاذا وفلل اع)عاناو

 1 ةاليصلا نابع سر ناقيللا كيريد 3 دارسمالا لاي



 ارسال اليل د هاو المعلا كااكر نع سلا الحلا اع لها هزت

 طل روس يف لاثن دلع ل لااكلدلا صحا هال يلع حاولا :نار
 اهبايزانس لويد ةروسلا لوا يل يلا ددل ا هركذ امال را حاولا اكو

 لالا لعد زر الر هلم طن اوا ههسعل اليل الا ليلملا مث لدزرملا
ل زنا يف يل اذن دل | رك او لس ديد كد جيس

 هدرثد هر ريس

 *سس ايماالا المل ليلالا مانيل مشن م ءسرسللاهار زان ىلا
 سما :اليصلا اربد شور انويزلا ركل نن تسول راج نكي

 انامرشا ةلالثر هلم وعن !نجرارم رش ئئانلس !كر

 هلال بر ماه يرشملاو مياسلا هللا اكو كتل راع ندر
 طابا لف نو الملا يف ةرم نلت ودلع سن فيش بارسال ناو

1 

 اذهاؤ ويسار يرقد بر ارسالا لل 5 لعس ايلابعوزلا ىزر :
 ا

 هنعسو ا0قلاو باوصلازكاو سارع ىاءلاذ ىلا ديلا رض
 8 4 2 ١

س د ىين الا سبلو الانلانننفناطو الع سا يكن ناماع
 00 لا

ازل ادع ىلا نهر ليشمل اع ب نالشا ايار رهط
 هكر ذلال لاند ه

 ا

 ثا اب ككرويهلا بيضا جا دايشنالا ردي وهو رايصنالا
0 

 ندا رم. رت ١ ضال اندم طادالاوه كايرو
ْ 

 هنل اودع ودل رم ءاراذكو ككزك وطوال اونا انامل ا

درس نا هلال لا لإ سسها را 00
 'السزؤه 

 ظ

 ] هاي... تك ؟سارلا وشل لامه اول رد نلاذ يام

 0 000 فش طالزسلاا ةمان هو تلد نثر
 + درا لن تاب كنز داو رئيس أ الاكدا ازلآ ]1

0 

 ا ١ تف رتل ا/اعردر اعانلطباذةااسعلا لاطااو جاما ا
١ 

 ش

0 

1 3 
0 
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 / او

 ش

111 

 ش

 00| ١
 أ



 سؤرلا

 قرط لشد زسلا !سفلع نع سرعان ادار وتلا 2اس 0
 دوا ل نيسر لع هرم ب نا ينم ال سسخفلحا هنار رولا دنغارت ارلا دي ظ

 5 اق رادإلا عونا د لاير ل امويشس نا حلا يلهم نءداؤعا حيتحل 1
 ١ اد تلو ن رعلد راهي لابردلا اذهو نكزبالا' ءاوادلل )خال 06 كل ا .

 "لاسم كلاو ؟ليىلا ١داعا ومراد ءل دوك مهن ماوملا كادإع جما 1

 ,تساؤملاال ما ةيلص رؤرنل )نم ءارضالا ةورك طالانلا كزل اذا 0 ا
 ٠ اليم ماهل ركوب هن|ببس# وش مئلكالاعا - الرع 00 دافعا ' 0
 > مترركلابرالا ع واب ديدن لاذ ولو هتل انو ؤشات 3 01

 00١ ل ودرس اد دباب تان كمن هب ْش ظ ا
 الار إ ليف داو ةماشلاب تمدطملا وكر عون اعدشرا لولا دال : 1
 لاطننر راثرالا هن اليه ترؤملا مارمالا١ اريك هنازيكل 31

 با يب ااناو برجي هريداع تاليصد و ىلا يع ما لاذ عاؤلنالاب ٠

 ماغالا مش ةيناشلا رك ناد ورالا ِ 0 ده عين معقل ؤ

 اغلا رحارلا ةريكذلاو هالّضلا يف كاردرلاو يرالا لاطلا نيكس ظ ْ
 كدذسلا”نااذلا را ذاندنلزم طين اهرامعو +ريصملا علعرل 0 ظ ٠

 سايل زف ؛انركذاملب ااا الع ف سبل نإ 73 ظ
 ظ اندر ابا |ذكفو :ثلاذلا يف هانركل ال نم دش اهعغل | ايس الاول ك لاف ظ

 هبع ابرلا ءالزعلا : اعارهاماو 0و

 مارحاملا ةربكتو لج هير لك اريل نور دعو كانت اند
 ”  اًملاو ندع عيس نشالثملاو لرالا ديبتلللا نم مايل اةريلكتو
 ١ تسلل تاسلج عبرا ئالشلاو نع املا ؛ د غرشع ىرحا
 ظ ا انئربلالا ةنساحو نر ويدسملا نع
 ةلرياود اوالا ثالاثلا ىإ نس زايد كسلار رحل ديهشنللا

 وودي... 5-5 ووسع يدع
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عماملاو يعاشلاو ن رسملاالا ةواخإلا
 ةرحالا كاش ناو انبا 

اويل عادا بزملا فرو صاناو
اهل ردا ذا دوسملا حايل ت

 م

 رهن !ذر اناثلا موسكر تاوئدبب
 ةلسسؤعءاسار هةرالا

يس ابدحا لاق !هر بدصم ما طوخ
 , ره يس اوخلا كال دا

 *ثالسص]طنإو ون اننلا بايمن حلاو غدرم

 الضلال نع انما ءاماملا نه اذا : ١الاد اعدلا دصنل لااا

لا لة لع انلا مود اماسي يح نكس ظبي رهلا
 كل له وجل 4 ةلع

 ل زين ءا وينشط نكست كيركيسللا
 فت رل لاهو عنسسدنللا ءاإ ةاشلا

حإ رك ءا ميرسلا ىف لانه |
يس نايس وحلا افّدلا ئاد

 اذه ىف ول_لي

او ارس ؟ازما انا اعرما ناركولاب ل نسشم لا لاحلا
 لال ]فدا دنع ؟الفل

ت.وكسامبب سبب ةالدهل ال بايطمالا ذهب درابلمرما ذه
 #دلح

لع لرش موعاملا لازإ - كاباردب أبا ماهالا ارث اذ
 0 رع

 ل اذ دراسه الفلل اذ ايلا اهلا نحن
س نجلا دو ارق لدو ش وكيس ريس نر

 سن نا س

سالا اعداوبد تواسم هناذ ماهل هررلك ريس كلكسسلا
 تشريو حاس

ا كلنا انا دعها نفر ررهوبا نكن سيعلا يف
 "كوس

 مهللالولا لان لوقلاهلئلاو ىيلتلا نع لكن اكس

نوكس هاشم ثب فرخه باع نم قع دعب
 ,ةلوشلا ع ا

طهر دلل وهلا ل ايست ولكتمااو نموا نال
 م0: نعل 

لا بوعسسو لا ىفامالا باك يلدرشتلا جلا وبا الهلا يم
 الغور

مإلا ايرحبلا ثبدحا هانركذ اى لكسسلا ؛لهاز
 ثسو يسرع اب 

ا نر نحل اذ ب للا! طهو شيبه ننال عاما
 ؟ارثلا_انزمل
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 كعلشسب غةالشلاو نكرلا ا ده نب نان معا دنار هانم نش امارس



 ياما ملدا باوحلا نواس نيكذ مولع نا يله ىلا

 انيلادادبد )ونش اهيد ٌشنال ليسن وككدل نع يباالو هين لذلب ل
 | ةالصلا نفذ يللا, ةازفلا كلت لع السم لعااو ءانركذ ىلا
 ' اهرعؤالو ةالرعلا ف ذاوشل !مهانتلا الخال باوجلا بلاعب زهر
 2 اننلاعادساع كاكدنا تلاد يدملا سمعو للا اج اهازن كاز
 ةررلكم(+ا ماهره طهر زعالب داع ةازقلا ف نحلا ذل سس
 عاما كارلا نر زي اعاج لل ىسسع فعا ضار ؟اردره ببسأوجلا
 تانلازعبب هع نونم رشد 0 اوبس مفسد ارج ثملا ءون
 عافت ارايبب ةفدعملا لاكن سس ىملا اهتز ما لضنا ماا له
 ليما تلك لاو راقد انقل اذ اروكااملا ١ نيبشملا لك ادن ياذا
 ١ نشل اراعايل لازؤلا ءازن )بسم معاسار ءانعلا عر كا

 با ةارفلا لضدالا ابو رارسالا ماجا اهبد لدضدالا له
 لسا ةاليعلا رمل ذو الثللا ةي وبلا تساوجلا لبللا ف ديلا
 شضوشارا بايغارا ادرك :ديشمرلا ١ اعد راالاالا للا صا نس
 ةعاوس نك منظم عادا ررددم مانرانعبرموا لصنع
 ىامجلا نع طشونلا اهند !ضدالا» ديلا انساماو حابسوا
 بوكا رشلا »)شدا رجلا لش و مءالاوغا ذه ب ارساملار
 يلع 'ليبلا نخع هر ارعد لا ا هلال عا سار

 كاذيإر ددارلا ييئلار حاولا ةطبطقلاب لمست رب انا
 ماده الس وهاي تكرزروبعرا ٠ دبازؤمالكو هرباندد رره

 لماذ موهربر رهاطركتمونحا ذه بسسساوخلا ال ماوه لدرح
 دحاو عر يدرواملا ب ها عاهالا لن رئراشلا عايغان ءارخرشو

 مجاننلسار مهررمار نع مهره ا دنا فو ردالا ور زعر

 بكر
 الالالل
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 أدع 'ي)بسنلاع |نداو ةلاكنإ نكي تا ؟راكلا بع 7

 ؛انلرهر مداؤلا ةالَض ىف سانل اب يليعملا نعمن للعفت كرب

 هعئايسلا ةليلالا يف مي ىازنلا نم ةرادالا يللا ىف ماهشالا لوس

 تاثلعو ىرب ما ناسوعإى ند ايشلا داغر كانصم مولتن نم

ادهإ رب ادحارالج تالين لاف
 هدل )هواي مإ عمصلا يل تكءان

ساف معد لاك او هولدشدإل لاعاد
 اذه بساوجملا انرهاركسب

 عدنه ل+ سب سسسبل روك للا لهذلا|
 بابساانبعاركر دعو ملكا

 انعاد مرايا لع نين اشلا املرلا ليوظت انبدو ةللس اهبوكءامبإ ايم

 ريس لسا اهو سذوماملا لع ليوطنلا انو لوا لبوطت نسل

 كاما نييك لهل اللانمر انمر دهر ةازفلا ادعانمو

ش د ماخنالا كلر زن تلي هر بابسالا ناكل رعو
 الل ةيحار ه

 مريم طماعلا | ذيب تبئولو كل ملال
 ادع انج! صلع

 يهل نبراييلا ف يش ويبألا جر راك ةعاشا يمطر طمنلا

ه ةعرب ]<كاكدإر روداما تان ههيغوبلا ن
 تالدع مر الا

حر كلشلا تاردانغؤشلا| ذه
 1 "”ةلاسسال عبيزاو مه اش ا

لع ,فيبعل سلا وهو الحا زايسالا ملاح ام نام
 .دهسلا ب

إ ايجدد نما دددايبهع دييشلل الو ندير إم 3
 اعار مسوع#ن

ساب رحا قطره مي دماؤلاو هرادوبا ناس نإ ثبنو
 بريئ ا

ادا نر يد املا بهرام. ىإ عمها رهر
 عسعلا نائل إن لع 

 ةيدبلاو ]نسم ةاليعلا ف ةرالل ةرههس بع يئئيسالر

وف لارانؤملا مد داعب يله نبا لوس اك المعلا
 ليلا ل

 *ر ار دار نار د لا ارثو يسالا ىذلا تترسرر لديع دهب |

 هرج لا او دبات كرإبر نهارا لا العر بهار اع كيلسع م

 كر



 دي منا ئملاولا ىف مغارا للا يلغر معاوإ اع نكراب# نر دودج ناو
 نال باب ملاذ فاطسا نا غضبك هذه ارطس دلل د د دبع
 اومن مب سما ثب د اهالا 4 تيسنر اهل ظاارلات لعاول رهاوزما
 بلساؤن 1: عرع لعب نيكف كيذع يلعل كلا هلا ايرغا هدا لويز اي

 |. انيقيم اناث ظازلالا رع لكر نوددلا ساب ام ردمأ>
 عاغر دراد ىلا ناس نإ اهناذ يف دالا ييلالو ٌَ ىل'ن وسلا يف

 اهب قادها مر م ركل ل عدم ماليا
 بوش )و البس” مررإل جرش ىف اللا ١ ويص نإ ةليمنم
 - اهرييؤمر ديوثنتلا يف ندلا ديلا نف ةريسملا عيبمالاب ةناشنللا
 ىيشم 1و اهيكترخ راركذب ةالصلا لاعب ماايكترغ مرع !هر
 يرسل ابوس عى ئولإ ةعبسم مل ولو يرسل ةوجسملاباموم
 ةلسما دنع نولإ نغانريرسملا عل م ةراشللالا لزمن بسس خا
 لطب لو رككيكرغ بركرلاد اهكرعال ل ةدحاو زم ننال الون نع
 >> ايعورسلا يسلاريشالو 1طن !نفو جييملا ع الرع
 مسأر هركاوس راسا اذ ةيلسر ا عوام يعل ةرع سس نبا
 ٠ هل ةياس ]د ةالصلا الإسم عا ذا ةالببسد يي

 ١ دلو لا هويس نل نيس !ىاهماذ اذاوددن ربا لون

 برلا ايد تداسو د41 كيفان لسا وهلا
 كدا - يوب ل اوس نااهوعو ةالدعلا ىإ نسما
 كارطار عر م مناي اهاؤ موغاملاوكا داانباعما لاذ ايكرت ماهلاذ قمسملا

 منار نكرلا لكبح رولا عوكرلا دحنعاماق مالا عف ميدان ٠
  ةطكرلا هذه ل بلع لع نملا عركرلا دحع مافالا علنا نح ناب

 وار

1 ١ 

1 0 

1 31 
| 

1 

0 

0 

 ظ لاطلا لك بع فصركاو دج اعلم مآل رلون كو دع سنا ىلع ظ

 ظ



 مدع دهالا لال ل بيننعال رعد كايجر ابغاه نك نارك هراد

ر زها ويرسل دييس | ذهول ند وكرر
 مالسنرود اهب باي نما نبل كيل

رش ءزا حا داخإل نولي فادنإل ءايإلا
 نكون الداب نإ ل تاس 

 . لوبا ريس مكر فاد ءان انراو ا ارز رص)ه لي

 يالا ننسي هلسضوقر يراننلا يف ىلا زئلا نال سم جرم

 هس ودعا لا ليس الع مانا لال دنبو
 اهلداسراريظلا

 يتلو يلة لهو عولا لسور
 يبول

لسالار نسبت دشأو ديه نيلي نوع
 3 تانيا 

ارنلانءبو رثلاو ذر رلا دنع اولها العلا له
 لد

 وحلا تنساب نكي لاب هركزع
 اب ب

اح عبصلا ةاليصوافل اذا سمسم ,د ركو :
 ل

بيس 7 اوغ انيق لال َ /
 معا ددار ك

1« هر مثاظلار يصامملا تال ىف نكن ايا
 

 يبعد اساله

 ا
اظن ا

 ينلا لإ 1 م

 دس مرج زائالا نإل !نفدا اند احةاليسلاو

 تدارلذو راوي اس تاقرالا ممن يف ئلهنلا ىف ليها ماو

ع رك اناو اذا امهف نإ مالسلا لع طرح را
 م«اهن ملح ه

رع العلا نإ لملا ثادحا لبعلا نكت نال
 ملم اجا 

ماسر جاكماار مسنالسرحالا ناد اش
 هموم نناناماو وقبل 



 دلل

 -تاربللا

 ماغالر دوينلا راسو جاكتلاد عببلا عمم قانا رايبك لا«

 هراعر ميسا جد هرغرا مص السا داسارلو جالا يف هن لاربع

 نالاعلا بانك د : لارلا هع ميملا لع نالص ]طننالد دالخالب
 3 1 مران ذر طيسرلا يا
 لسوء 0 0الاعلا ن الطي مران

 عفنو و جاك !ارنع دقمن كارول
 العار ا لد+و هالرعلا سان دقع اذا نررعر 'اليعلاو دذملا

 . هطراشإا,ى ردا دئعرا لجل دزدد رهو مالكلا رع

 , نيساموو اع نالردر دالحالب ٠ راوغ عمد تانزر يوما

 2 تانوالا ىلشرلا انلم انولَر رك )ه ات ادناواربرد

 الطهر ويلا ةلسسلعادناوهركال ادا لعارللا
 تو ايركللا سرا" :لويعلا إل هباوماعو هنع دررلار

 يف اشنلا هرم يراحلا بجامع كرو املا دادر مب ايه كازؤلا

 اسساىمازعع طلعر لاذ اين نئيدنعملا ثيدادالا !اردعلاول ا

 لا وسال الداود ود اشلا لانذ
 ”ايايلاركآذلا او ثيداحالا جلا ام(لئارصملاو لطسرلااب
 كولذنرل !ناملع وس زل اذملاو جدصلا الص انوزكملا يف
 كرتلو لاسر و كمائلا هارر اريدرلو اهزنال نملاو ميبصلاى لأم
 اماكن ةعاجاجل السلا ىف ننزل عبس يف إو كاع نا لع

 ليللانصن ماقام امد ارجل عبملا لص مز ليلا كين ءاذ
 ال ما ليشد جيمهلارارمعلا النه ديد 'ىف اصملا + لس نع
 داجلرس نإ اسفل ادا نايف الثللا دلع هنلس هز انعملا تاوجلا
 اذه ناكيلا رازلاو ذ> انملا عدلا اس دو رمل شاليصلا نئاه.

 سئل



 مل كاكاللاو لانا حابس اع دبولا العلا وهو رغعيدانل يملا

اءاله 'ن)ل يسع اقلام | لينا نال تيسعربب اهنا
 كراوف هر يملا بب اكرا

س أجا ةعدب ما "لبس ا ةماس يهلاغ ضر ييلا مييبلا -3
 ةيعدف ارب ره ب

 انلبع نمارعالاو اهتز نيل ثاركنم اخ ناطسداكلا ديلا ةركرر فايا
 ظ

 ! ٠ . لكي عار هاذ يلوح يسانلا عيسرالا يلو ٍلعر اربلعاز ٍلعاض راكذاو

 هيدسو امهر اهراكلا يف ارطكا لولا للسعر 2 'هلبعر نع لوسم عار
1 

 ا اهم وككال ر كلا زيا نمرك لاهل نلعانملا هرطرمال داولعاو

 ١ لاب هع دباطاذ اهرعو يرلا مولعاضاد بول ثلا ترن ىف اروكرد ظ

 اج دال ثسرحا لاذ نا 5 ىلع ا يليشوزلا ني مو دك كو
 ْ ْ ظ

ان لي هلع ليه نا عيبملا نإو دروب 0 217 ١
 سببت الإع لعيييل

 ١

 أ "شما ةالسعلا بلع هلا اا ةواعر اسس عيده ياو دروب انمي

 ظ ظ ةدادلاب عداننلا دنع يلاون بانا ىلا كاليع عرب لجل ان

 “ اد لرسرلار هاا لاو درع شيل لغنانلو لان انش ءانعرإ

 1 "2 الاكتان إو! طنللا دازئالالاد نه اجلا عاط مارد

 هياكصن يدع لاليشدال ما مايإلا اع فذرم ل مرن دوه اى
 ا

لا ف لاغل لدير 'لاببسم بانر ندر ءادف نا اوْسر ىند شا
 1 -ٍ ت

بزل عانس اجلااللا نا نعو هومملاد ءايبلانيزيعر
 | اوبن ةلصلا 

عر دوهبسلاو وكلام يون اهيياطنعم يابت لا همرللب ظ
 كتعدزا

ل ااه كافانم ين ى رماد كاكسالا تبع هزم انما ْ
 ' دعا هز

 عدومو ارداشاا ذا ل سس لس اعلام كالوعفملا ةال تلا وقل ظ

 يرعب ءاصواذا لش نواعال نا كتءيورنلا د انسولال

 ْ 0 ل ا
اةل يما دحا جرد رو بد الخ هيد ينل اميل | ظ

 ظ ظ هنأ اويل م



 ظ
 )م

! 

 ا

 دبي اسك دقو لا بلا متل لك وب صحاب رعشال

 بر ينل ا لئلا به ديف | عيبدلارهاذهر فب طايل اهم رعاإلا كاولرلا

 هج مرج ىل يح و جيطارملا زكا يند شل صئرهاظوهو رئنلا
 مالكالاعا يخاسهرغو ند اردنا يلعرلاوعاملا كرون
 ين راو ذبل ىف ىوفملا ممم لا لسارجلا ا ةعاطركلو دونهملا

 امراة هيفحزا عن امم دنع يداشلا لال زن ليما
 ٠ هللا لري نإ نييعلا ىف ثند نيل )بلدو عطقلب فاللار

 انل همر يمر صا عادلا يخي العلا ىغذ مو لعدد ا ىلع

 مالسلار ةاليصلا كاع ارشد عنئرمو ردسي بسم | زعر تمانع
 سه )4 نيردكلا نع زاد اددارسرا بؤن لوط اذا ملابس

 تياسسملا ردفادر هلم اع ندع لوطاذا اذكر تياسملا كالذ ظ

 -ببراوخا لوا ةعر رت عرب باول نرملادت ناهز يبن

 ظ تع اهنراعو رازالاو !ءدارتسلار صسرقلا ننئيسلآا نعل زان
 ةماؤلا و هدع لانس ناركإلاو مارهويو ليما لاك لا لاجل سلال

 تع يعلالا ل لا ولا ناك المح انال ولع اهل ول لاذ بنقنك نم نولكلاللا
 ١ كتلادنا مالشلاو ةالرعلا بعدل ند ك شو نيكل
 . همرعلا د اولا سنقل اهل لولكت يعيبملا لابسالا
 تذل ناجم معا هارادلعلد اب ك3 اعرب
 4 سب ]هوالما مناليهرأل ماهل د نى 0 بلع ار راع له نإسملا

 ىه امدرنعو اند نه انسامز يف دانبلالا 0 يذلا
 يايلزفي طاكلاب هيلا نعي“ بساوملا ا ما نيككا ينص
 . هتالض بص ئناو لكل ةروبهلملا ةىععلا ثيداحالل هراغو
 ادد سبل ميد عس ىلدعونلا لا هياعو ىداذعلا ميم نإ كبت َن

- 

 غلو ٠



بل «الاتلار ةالرصلا كغ نان وععلا ف ثباو تانواملا سعال
 س

 ان اروح نيكل سس لعاددلار يللا: هدد ماش هرج

رريص نع هيناعر باها لاو ناالتد نمل هظادرط نإ يلعن
 «ت

 اهلا لصد ثرع : نطو نليبرف ىزحا نرش فيري ل رهل لا

 لع لس هلع فلك موبلا ككذ يف اهلها عدوا !صنو

 نهاد مولر نإبويد ىف | انعامج دييلا ةالمع اللا تيم

 ناب تياسو نكذ بقلسا معل بءاوحلان يمه ىرشز) م دامرثنرا

 مابالا ثالل ماعد يانلا مالا فدانا اذا ل بلع

ولت له نول نسكب برم رعاك بلا جاوا ديعانستسالا
 

 رموبعلا عاطلطسا نإ مويدلابربالا ثلبد نه اجار مولقل

 ٠نعالاخار لذا ضر انجاو مريعلا كوكب مفن بس

 بار ار دوسرلاو هااوعبا اونسا ئدلا ا درل#
 نناإلاا هالو هعاطب ثيداحالاو رجول مالاذ كلبرنإلا

 مدع كنا لسع ههنا لوما نيبيععلا ايف خلاب كيلا

 تي د انجلا ىف انجب ل ىلاهد هدا يدار انعم لاطن هنن نبع لا

يد ,١انسدا لاليع بالا كلم انس :نانر
 تراي لين ن

 ا لطم دال ئاكو انبدلا تدريب ايعرببسلا ل دقدلأ نحل

نلا تان اعرتر سلا ايإ ءليص ادار كلا
 دلت ؤف

 ا داالد از نال نم اهب ارا ورم

 راعر نمانلاو عابطلاو رولا 35 هل مس رشم لذ 3

ونلا هم علب الهر تاجرع )فرو سملا نإ تك ذ
 مادو ا

وصدر اشم طسسنب نا يملا لك لم م مسلالو
 لالا مري ملا ن

هو ديبسملا كقاهراعو ةنكاعلا ثاعن طولغس مز للعو
 ان



 3رصبلاو مرزلا# نب ادرك ارا ءاداو جار لسجل اه هانركذ يالا
 بهز نيد رييرسملا يه لكا متر نييبسملا يف للكا ارك ؟ويعد ثايككار
 كتذؤإ ر رونملمملا عياشلا شي دا لم جب رحا ديبسسملا لاحد نا هلليكر
 لودر لك 1 معلا هينعاز تلناد لاو عار دوو من لك ا زه
 77 يللا لس ةوزم سس يسسملا ف كالو عر نييسستللا

 2 : لهردت للنوع ل هابارع اوس لدجو اروع ناله اهب
 نيرباسخأ ”اءرو بأ و دلك د لاروع بلوحلال 0

 كاكم فدر ينكر تماما الل اوبد ى 3 نعرالا تلغا
 ترا اننلا لو لاهبؤر هراعر لبزلا علمرب ةانذلا نيو
 دهسا لد درع ةاننلا لا رعالظلا نلك هردب مارهعسملا !ند

0 

 - هييقل لرسل بنا 4 ما كك ذ ضمولس وعملا قريد لى
 نلكلالو روكزلا اا ليزا لارا نم منحلا الو ١زهالاىلاو

 تبوح عاقل دارتساذ# لدار وكلم ةئليملا اهلا باوتعا
 يلع مسن لا دوعسملا نما ار تيطاسا 1 ن)سسس ناو دع نا
 همس وح بساوحلا ال ما تب رحاب اهوال ماهيد نيسملا جلا
 !تدبعدلا طيصونلا نع نعدسلا نقراررهولا 560

 مويا دار اا سبل رسما مدحايساا نال نا

 بازمألا هانز ةرزالا ننحا يلراملا فلس
 ملش اذ نا هنلظ اع بلع مل سس سه ثيردوعلاذر
 ملعاددلإ د عنتيل لذ السل م لسمو ما وسن له ءالشلا دعد ربا

 تييذنل زن له د4 لطب إو مسا سطعاذا يمساوملا

 مو دعس يلع تلا نعاج دو كب نما لضم كيش اهر
 ةلاجلار هنلييسل ارككو كد قاس ال باوحلاال+ايشاتك ذي

١ 

 "ده



 هدمع فلا نير ساانع لاسسو يرازبلا يسوخهاإ سلب نو ءزو

 ةدايبرحا نيش تدلع هلا صولا لع نإلج عرطع لاذ

 كطغر ءلنشل كالذ سطع هنيطم ؛كذلا لاق لدالا كيش

 دس ههنا دهأ 1 لكناو كلادجحا دعملازذ ينشأ /

 مثودلع فلا قيعدنلا لس نوم لاق يرهشااللا سيو ىف ع

 لاو هويه هلا ديل كدحا سطع اذا وقد
 الشح كاره

 لل انع نع دن نهر ةءره لإ نع عر ازيلا عيال و هين ليد
 يل "لطباو ا ديبإل ردا سطعانالاق كي لع دا ىلبع

لك دن, نمل ههنا لك رمرلان ذاق هللا لجرن بحاصر
 ”لددلا 

 نشل ةىاولا وهام ضب يتمم سانا ماي لل ببسم لك
 لدا مايل باوجلا شب هدلسر ١ 'ناوهاإ تيا هن ركت مار اج

 * اج رذو ءايكالا لميس اعالبشد قوطحلا كودو لدشتلا
 كانإلا لاء الا وئار فل تلا رانا عار عج دش و ةعدام شب اح
 >ترادير اود سسلر اربط اوم مهوب امجاد نع باودلاو
 تروشاو هلودو نانلغ ىذا كررومر زحانإ نكد كومو

 هجولا * باسو مايشلا زوج صلامد او مهاوق !انهثلشلا
 7١ "سائلا ولست يذلا اذخعالا نط سسم عا نناو ءانركر ىذا
 تعين ند ماهو لاخاس سائلا ضرزتك دانمموه اك لضرما

 هبه ارك رركرح وحلا اع« رعرا و كع هنا صودلا
 2ء!نطدر لاق لاذ لع سامر سان يل نيه لادن
 أءاذا اولبام ]دولا هنا لوين لجلال مو كاك نإ لسع ندر

 ل

 تافالراذ ليؤبو بللي لاذ ال لاذ ل يعن | طي دنع
 نضشرحلاو ىرمزلا»ادر مها لاذ نيااصدر ءديب دلاشا
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 هللنل انغ ىلاربعب الذ نهر امم ل تايربو هلع ويلا يف يدع يب نخل نزيل

 كان طانلا كافر راعر فل ف! سلب نم ىلا يللي زانبالد
 متاناادو ىلإ هلا لاذ مي دع ىلع السر ن ولكل قيال

 دريل انعوررلا روبل ىلاخن لاذو اول اذ هلع مانبامر انانلف لوسسرلا

 تاس الا يزئاباغالا ل بسمع لالا انلش يوسف لارا نع
 انزغملا < املا مارحما لال>رظ ل ءاهرق اهراعو دبلاب ةرادتلاملاب ءالسفلاو

 9 دوب رع ةراططالاب مالسلاو كارم الل سارلاب
 مه | درعب ىلا داكلا) سرنا قحنإ بهتمسم قعارملا

 0 نبا درب لح )بسسس راش و طاللا نع
 تاماذا بع العلا ل اعرلا نى سغا ذاوزييشم د ل مانشلاب

 نكبر مالت ءادش هدوم بساوملا ل سلعو ئىذ ةداندو

 تيس لبيشللا |اداو زيسلل انادبملاب هل اعرلا داو لوايلا
 "مانا بشع دوكو ل ثن نملا ل اكد دما: نييدش

 معاساو ةرفذملا لاعرلا الو كش ن١ ازوعالو اذ ةرابدر

 دج !رساقاسا تساوحلا هلاحام ياعرب الدنا < دم
 رسايل شدلو مهراع دب ابيل كر التل الظدد ئيلاصلا

 بج دبا يسن سانا لعمل تح ىذلأ د وسلا هل بسلا نسح

 اهداو ميرا دب نيش مارح ره اوما لحام م هوعر عاشمملا
 كارسلا ةارطعاذا ثبرحلا دنع سانلا لوفي يذلا اره /

 ليس العا لمهن ىلإ يملا لملم لله ثب دجغا قيدهفلا هنا
 ظ ايوا نسح درج دانسلاب هرم يل ادهوملا يلا وبون ٠ار 4
 كس رجارت ىلع نبا يفع مدا لوسر لاذ لاق نع دنا نسر

 ايلا ل ردع اولؤلام تاون هدانسا !؟قحوبب ريع سطل د نب



او هب ناد دما ولا نا يطب
 هلباورب نرفع الار ئعادخاؤل

 اهشيلاوع ىا جولد نع ثيرحلا اذه روبوهو نها شتملا نع

 لدم ءايجلا - ب ب لكل عاده دا مسمحر

ةيلس ند ااا هلال ة لعلم ل رغلل انيوللا
 يدعم ىف ثب رولا 

 اهباههام وزع اجب ىعسااو دنااللا اال كان وه اوناذل اراعو 4س

 هن اع دبا لال 3 ل اطال امون بلع جانالد مراعر

او اهلوخ كم )داهد درفت كا
 بلعراورال ةرعامباث اذ

لا كول لا بجاسنو اهون اه رود مكس كالا
 ثيار ىاعنئل

 بالا هدد دعب نم“ ولك كاو هنزل ةرسملا مههرع لوك لاو

 اضل انلاذ ند دل ادهن ماشملا يل داثلملا يذلا أتاو
 ٠ كب د نيسح و ايل اان اينها نوب ييأس يلع صر

 ينام لا رئاو دهارلا سرئوملارعد مادلا وبا عمرشسلاو هوزملا

ولا انباع# نعي يسح نعال ءلالر مراعو
 سأيكلإتونيسباو ا

لذ اء ل ونو هلفد بيع كنملا سار دنع امرا
 تالذب ا

 ابرلا نف يلع كح رح نا ذموملا ولالا هاما انا كلاديعابوا

 اوءاوسرو اهبعارب# لاو ل دير شلال هرحو هن الا هزل

 - يبرالابلاةعاششلا كار نح يبا كاو نهر انلاو قح ولا

 دابر ابر هاب ث ينصر ركناو دولا شد هلا لاواوند
 ةلذ ملل برادا نازملبوانند باع دنا ىلصر ماو نر
 نشرعلا بر تاكو كشوعاللا لال هنا بار ان اونا نيئسوملامو

دد يدوس ثيرد ثيرولا ضنقلاثلا ثيدحفل احا علا
 ه

رشر ةءاما فاش ريب لا يدرالادلا
 تمدادالاؤل عدلا اإ

 تاّئاذا لاقن كب ع ا ىص هنا لمان را ايف اومنس اذ



 )ص
 /ه

 1 اي.

 م نذرار لع ّ ددا ينبلاد هر لع بازملا يبرسد مكتارحا يدحا
 ا هاذ ايرثما درخ ناد الد ئااي:نالذإب !نرل

 نك هدا رو ان دش را لوفد ملاذ تالاقايا "1

 1 ايم يق ازيدلا نن كلاع كدرطانركالا لنيل كدريشس

 اسر هيلا نيلصر كار كرعارر هردغ اربع كار 0 1

 ربت زركش لاذ امادا نارطل ابر اند ريكو انيبد مالسسالابو
 لحل

 نفل رع رنا اًمانب قلل الوزير هبحانع ديد املك لخلاب
 يلا هيسدنل لاذ دان رسل لاذ دالوسر امج ملاو نيج

 وعر هب يراعلاهارر يوحاما كالذ إب !قرلذ ىرح هدا
 3 مرعي نت ىلا الع قنلا دقو + انس نئكر نيروند ثدح

 تيعزّلاو بيغؤلاو لا صملا ثبداحاو نم اًرسملا اي

 جرش ايتو ثيدادالا يف هرعاونس اذه ناوسرنر

 ءم يرزول نزف اديه لولا اع ماشلا لها رن هد بذبملا
 يبحلا ادا نلكملا كبملا نحال رهارا نزلذلااذهر كالاولا

 ةرملا نذكلز هاردي رحلاب لدرلا ئزلكن م! بسنزلاب الذ
 سياش ]كن يكل وع الب ادا داث هن يكم هتك مارع سنبل هب
 جيدالار لد اميئدل الذال ادرا ءائجلااىف هس ءل طع تاكاب
 هنيلت ىلرلا لع مرع !نجر يلحلار ىرحلا يصلا سايل دارح
 مدعم دعا الل سس و ئعدرد يلا فد ًَى مرح لدجر 5-0

 ْ هنالئد عفنإه ماذا هاد :رءلدعو ةلازيلا زرع مايلإلا ءادذ

  ةنالماا ةاليع عمت لدر ىند اشلا بهن نإ تالحدني اهو
 اال يابا ساوحلا ةرسانع لافسا اس دن سال وه ن
 ظ ال سوار يئاشلا بهرام نإ الخال هن عمن الذ

 زرع ج7 3 ع
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 اذه نقد انالرحت ةزازحلا اع ءريبد ملاناذ مادا ماددو اة ادجلا

 |ذا ”لسم ب اهها رواج ءكادور يفد اللا بهز ددر جوملا له

 هعاجو ازبد اغا دانا م ادرفطرا عاطاو ةسارع لع قبدص

 نا ىاللار دوالا الحنا مئداملا تاؤفا الل هينزذ يي رخا

 ةرسع هل وك )هالماح“ ءايللا ساما ذأ هل س م روس لالا ل

 نول ءال ؛نيببش ىف للا نلخ عائجاددب كن اماذا بسجإ اوخا

 مرلط كرا اًقبرع ثان نطاوبل ع ىلصدو لنقل نكت هند
 مثاوكو هل اهبردوادسد لو دلنلوادلوعاطلابو اان دوطسز ١

 لس مباع إد عبو اولاسشدو رحال باو نأ ارربس ١

 نووصلا ثشاهرمالا ئاطاوذ كادقح ناجع ولما ذأ

 طارد ل !صحنم لن : يحاربلاع هدا در ارو يادبلع دعا ذا
 ظيرارل ثالث عويملا ل اصح لانبالو نومعلا ف كلن رجا
 مدد ا فرع رتل ناار لدم اءاو

 لمار ورا مهاكح جرا ةشالث فاشلا طارنلا باصبب
 مارا » مال ضعال نادي وفم اد ةداحلا حاس دنع انب ايها ام

 بسازثلا باغ /م ار نيل ا, ةاراوماب سمع فاشلاو هند د
 مندراذاثلانلاو ند خا ماما ةرانخار يدر رملا ملاؤملا لاذ

 نإ ثبدع لانتلالوزد جب دولا صنت طفل ديلا

 دن لذ اج ل مئلا دل عدلا ىلدعونلا ا طسم عي
 مون يه اناور إد ناطارذ لدرئلاو عندرن اح ان نمو

 نار ثيبرحلا اله نإ ماسر يراذإ اناورب كرالا در دجلاا نإ
 عاشو ند ملسمل اياور هر كاطارذ ذايب د نن عرش امون

 اهنر طيح ذهب راجيا ارب كوال جانو ددللا نف



 الم جرت اح جسملاب اياور سس كاط اون لذ اوبد هنن حرا يح

 . عض امبنعر دارلا لا لع 0 رزلا نإ ملع زن يحابارر كدانبر
 ”نرالالاهبرسرؤلب مجرامللا يقض هنا لع نانا دوك ععارملا

 عال نيرا مينو بازللاملاها نم غارتلامالا لصيخال نار نزلا
 ةاليعل الغ ددردل: اه ردا لاوخا ةجارا نال ملا نن دارشالا لا
 ةلاهال د ىلا, اهزاس رراولا ل اهلدد رثع دردس ىاذلار

 تلد عبارلاو رلاعاردر با اقل 'لاهادعن دروس تااثلاو بالا

 تينا ل ىلإ دانا لاساو كاوعربر كيلا رزدلساو عارملا رود

 ناثلا )ىعالو دكاطارنلا لص ثلاثلاو لاودالا ل1 هبارلاد
 كلااماثا بسم دمالخ ١) طاق طار لوالا صخر عمالا اع
 ظ عدالا يصاوملا الخ لب !هو يد زل لن ئإذ طيس نم لد ا>ااس
 تإسلاراند درعا )نر داقكلاو لاسم طاقم نس لدن اهنا
 ثيدر معر انمي اهبلد دواولا سع اول وشمل اهب د لها ىلا ند دل ابو

 . عالبسسص تارافلا نذحلا بو نال ةلايفلا لا اهررإف نوككت كلذ د
 4 ا ىلاحو 0 01 1

 هند داس مططنالو شب | فراس دب مطمن لهو
 0 عسب ىؤلاكاالا

 <وجلا ءانسابر بلع لها اهببرا اع رجلا اسد اند ا بليد ثيملا لاذ

 دال لاو بلع جانبا هدا داما ىلا اره يب يمملار جاد رغ مهد

 كريعُرن ان باون كيملا ال صن له جل سم ىزي صوب وا جرتل انصر انف
 "باو و اع ىلا باول ملا لاعب بسس ويلا ةارثلاد دلال هع وب

 بايدارعماو دجا لاذ ءازلا باو ل ارملايجاو عاهالانربصل

 لاح )سس صبال نوزلكلاو ىفداشلا لاق ا

 كرب
 ١



 ترملا!ذهارس اى م«ناوال هاثيد دد لت د نإ قاد ا

 ىلا نع لاس ندد تن باويحلا وه لو
 هدلا نقر ىر ردا ديوس

 ادبلعا هئذلا انما لهاادا 2و لع بن ىلبص دنا لوسر لاذ لاذ نع

 تانياع وب دب داما مب ا.لعا سانا نئكر ك ومعال د اوبد كزيومالذ

 مي ل ةعاوشاا ل داانغ ارناكا ذا يحال تاما مب اما مه اًناطع

 ارماعرم !انجلا لهاا 1ك مانملا اها لع اون ددهرايلعاو اينع

 ايلعلا لاذ سلا ل> ف 1 نجلا تان نول املا نئمبلاع

 كوتوئالئادبا ايم نود تعال د داذللا لها مه ىزلا اهلهابي يلا

 ام عفنكال رازنومد ىد ماع ي شحال د د ىلا هن كلا لاذ الدعا اربد

 ثمدانلا طر نأتي و إلا دونلا« يرمي نكد اهنا نع
 ا ويس فاود قارادتلا كا الا باعسا ثئردوملا ؟ادصع

 احا ديد هزل نينذح هوم نولوب ا مع ىلاط هنا اه رد
 اًتهر دف ل ةلرملا ساسحاا ىن نعد الا اف نيس ومتخ كوفي

 نك الغ كنولا مذ انه اير انهدذ نإوم وهلم مباع يان هدا

 قلابددو لويدكو مانيلا امنع باغ بعدو هيا ايبا | معن وئليد

 اداريسلت هيا تاس اك نعرسن نلكازؤيونع اناس مايد اراد

 ةثبلا نإ مازاملا كد ريعبو دا نسالكلو 0
 ةائوق وملا ياشلا | سه :

 داخسل اهو هانا لهن :قذوملا دايما دار ام ادنو -

 اهجر اههشا كن اكنلاف لالا اما يسساوخ لا ند اشلا بهرررع
 اعلم راثلا هه لاكي ؛ نال تالذالب ادب از هتسزل نيم عايز

 لة زو تاع زرع اعنناككاواشن في ند ١ ترعصس امان

 يبل اهئمللو باوعار ىبذ امثملا صونقد نمروييلتملا يفشل اع.
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 سس اهبد بع انا مارشال ىف دواملا نإ دع ١اؤه نيبنع لو قل

 بمال اينب ما ناع نه لعازذر كا« ةيلس املا اهإ 1
 جرغ اسما إغ ةريسم يلم املا ةاكن نال د دزللاانا اباكحايند يحال و
 كلاكداو دازلا هلع ىاثرال اهل در كرحلا ابل طرشس اذياو
 هابدر نإ وهذ ئزئوملا 3 ) طلملا لالع قدبدد نعملغ اذذو
 ءيلغدزب وذ ولا نانفاطملا د لانها ا عملا هالخ بدر دولا

 تللاوفولل انلك ناو الخالد بلع ؟اكدا)ن يلاؤد هد انطق كاذ

 لكي هنا بجبال امس انفاشلار لتد نال بعاشردا ناجر كلع ٠

لا, بد درمللا لكيالر بكالد نرولع
 ١ ثرراالر ادعر سي

 ةاكدالؤ تاع انج اع اونر كاك كان تاوفوملا جانا اماو نع

 هتشر وه نمل جان للا ىف لتكمل لا تسدد نم اع ناك لاو لي

 *سازلل اذه ولوم باع زنولا 5 مداملا كالومبشم كامو

 كفنووناباثلاو دانلاك امان اكلم لب هبال الخالد ناي
 بااقن هه لد لكملا نا انللذ ناد مالا مكح ,لكخا ده يلوذ م <

 ١ كذإل عدالا كايجود كك وقولا الذ ناو بع ناك

 هسج> نارلسملا بصل دا اللا كاقدلذ 3 غلبسم )عااو

 2/اهبر دك كد ىدادؤنلاب لطر ناوسو نلاوشر سارا

ل ا تالخد دا ديلا لطرلار دذنإ لهو ييماسرل أ
 د ملا

 ائعبذ نر ردع ةبئاظو مع,داباهدا دند لطر لا جمالا

 *يساع ]د والالم د نوعسد وهر مهر عابس ةطاراو

 كريالر انام)ل يو عابسالءاعردنو رشعو هئانو مظهر

 ينشسرلا ل رلان هيي لا قساواملا دش كوكب كراملا جيمالا ىلعذ

 عايصلاو لطر عابسا انسو الطر ئمدرار نيايشاو ا الث

 ينشر اي
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 مانع عنر دملاو ةيقرا عابسا لسحر ةيذ دار لطر ىفاشسولاب
 لب نا ولعب يذلا افلا ةفص ام ةلسسم ةعادسإو

 دن رسل ىلا نودي مه بساوجلا ماع بام سمع ايئلعالل
 ريل انلراك اما ذه صاعملا نت ركن فكن اوسسلر معاذ

 لودعبال علال سلاف لا عددديوع)ه ليس م لعإ
 كر ان غل ك اكد بااويجلا السل اهئرنبو هيلاع ةيحاو اعلا
 كال بلا|.يدد د زك 4امزلا عل دن حلا لتذ لعر دسار هللا

 ةبلر ىلا ارد د نوع ناكر هيلعلل جمجاالق ليام هيلعر
 كراارع م ديشسر ايارصم غلاب كاكدلإو هيدسلا | دهبل انطرإلاو

١ 

 سنا اربتيش ميسو هيلا ايهد د داج بلع ضانلا ريكي مو الرمل
1١ 

 "دلع هلا صولا مانه مي لس ح هلافوعل ميج مشلام
 بن مويدلا ةراهب رد تلزنو نيس عمد تساوتملا نانومر

 ماعصلا ماصلا فاذاذا ل يمسه ةرعلا ضني !هنْنس د اول

 ءهلاذ دنرلا عد اهملابب مو هوعرارإلا عيشموا لننإب مر

 دعرا اذن دوا كايلحارب نود ف باب ثتلخدواىلزلا :

 كاشلنسالا ةيطيعملا ان قيس دا دابضلا نشل ذرو هن عذ و

 ناو ركز عيه نإ طشنال باوجلا ل مارطلت له هل انس راع ىب
 اخ نا داع كانعمر ىرانم ايف راغح ا لكن 8سم لع

 امج رك لا لهو ةرازككا هزل )ها ده اع راربلا ف لكما دعنا.
 كد بزلتال بساويجلا ال ما ةراشكلا تركن كانعسر ف
 اائامشملار لازبلا ة يقي ككاسسا همزطدو حاب لد راك عاملا

 غن افك مر ةرائككل اجوم اعارح ايبا كف ادارم مجادصلا عهاج لاو
 لاب ةاوكوإ الاس مزاد الر كلواملا عانلا» ةدحاو



 > سميث زازا رشملا لف ةرصخعمر دئل "ليل اانيع طه نإ رون حملا 0
 ( ليلا رع سان وتا )ءاوسلال هنبس الها اج ار ناصعر ظ ظ

 انامعب يلد النيل ىل سيسلا نيم ىلا وكس لاعس انجن ان ان لاو
 تس عيع ا نيباو زهاوالاردسلا يف لاقل انا نئكر يرحا لدا ي
 اين !انباوععا اها ان ب اذ نعواوبنف قلازجلا ةييداقلا تب داهالا
 اباه كتوم "نبال ماداويايشو يملا بكيان لج هسا يعاب

 ال دعونلا نع نن له لس حزن نلااورهر اع نحال انا نيضا
 هساءلرلو مودك جر قيما لر ثدري لا خلاق نا از بع بانل

 حباوجلا اوس امو نقيسملا» ثفرلا كرب دارملا دونك نسر اد ظ
 ا ةرره ىلا اباو رع نورد ف ثبرحلااّرح ظ ظ

 اللب نم يرطب ند ننال هرم عراجا ىلا ىلا رحاب مني يح لهنا
 ؟ انعلالبل مكلحا لاذ لوقلو روبهتسملا فد عامناوح ثئرلاو
 ظ فيرا ل لبس عادا و ةيصملا قيل نوت اضل ىلا رفرلا

 لسلصملالر لازع نازك لولا نع هنا لكل اره ادمن ”نرلع
 باهزلاإ لانعىفكتام ليضع اربد جلا هنكلابعابا ذاو.

 تزلبإعنرملا ؛ليبرغر رد ءامرار لداكو ا عوجرلاو ظ
 هلا نفمىتشاشلا بزمان تااوجلا الماده ال> ند لهو جا وب 0

 داو نذوب الل لسع اهلاحلاو بلع 1 بوغو نع ظ

 جملا كنب نائب لعد ماعلا بلطف جورخخاو هبخع جر 0 عاملا
 هجن عمي زارؤد جب ياهو هوم كامابو نعزعلا م نإ هول ايه ١

 ١ ملعلا بلط ىف روس اواو ميولقنلا ىف ىف اسماع ناكل اواولطم
 ١ تاعحاسانامو هيزلاو قاع كأس اكول خليص اىمذارؤد
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 رام اونق// قدم رولا 2

 اسبر هلفوْس

 معا مهلاو

 ةرمالاو لايؤيلاطم طاقتساو كلازا ىلإ ةغب طاق هيلع
/ 
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هلا لبيس الذ الرا لا اوبل اطماما يساوي ا
 ينسب نئكو ا

ارا اويلسالا لك نإ وج زيلع ميلا وين
 ندين لاواع د

 كاد هوكوايؤب دص م ههاركا كارب كاك موقت كو نكي نيب

 بأ لرش اًنرازب دع دساو ادعم يشب لاو ههنا اه لمهن

 .كدركلدر سمره ] هارحاب هرع نع جحر ةلامسسج

ع يشل رايدر ىف ١ لعادبار لمحت اهو تاون
 اوطلاو يلع هب |ىلد

 <ؤملاالماثااًاَيعلا نااككذ راعو تارازلاو ةيعدالاو نسازلا

باوشلاول لبيع نسببل لع هنل| يقر
 وشن روك زحلا روناملا دهاع ت

ك فعامساو هس )ادا اعز كار راحلا قرط نم
 هع هل

بال د لالخ !قاعولاب ةسروصمالا ل
 رجلان ارخا عم

ال لطلعاذا جنا يإ ىعو ةدحاوؤ وبس بالا
 يراد ند د ن

 منع دل نم فس سبلامل بيسو قيرشلللا مانإ
 خت كارت

 جحر ؟المالا نبح نع مئنو مج ااععالاف ]هنن ةراسما زو

 ابا ل نايا لىيبتشلا مارتلاالا زن إ سسلو هل نع

ملا اليسا كدرداملا لاق كل بمس دعاس
 

 لد مرهان اكله كشرو رب ٠ «خا مس ةرهل اد ةرخاول ؛رولاو 2

 ملعمب مالطا: دوك نمي وا امه وكش هولا حا

 او كاف ةريب كاكهناإل فشل لح لاب مايحالا ناوج !لنعاملا لإ

زن !ند مرحا طهر دب مو جونو هرخا نكوفو اولا
 دعب ماهجو 

 لاحد املا تياسااها بسمت* هلو رب عه يفق اشملا لا

اطملانرخا ركدو ا ثددع هئاَجاعو لاه كارو
 . <زوجلا 

 وب وص احلا ظ

 امهعدسلا نر ةلبباع قدري ل جياحاو لا باثكذحا نإ هني اف 95

 كح



 كاع ا رييلذ نيس ف مكرحا (فشاذا كااذ ل5 اع ىلا ىلبه تلا نا

 ش ستحل هزيم ي قا رادلا ءادر ةراجج كناكولو مؤرطإد
 ةبساط ولد 1 كع هنلا يئصونلاة سرع مبسم لا بارع

 ةيزاج قلد هاعالد اعاد كسبإ تدلمسسحأدلا هساعوأ

 . انعم بمابالتنلا نع بن دالذالا زد د
 ١ كشاذاو ا نب مد ناوبحلا خذاذا ىلا ةرويسلا احا هوريح

 رسام درفل تسع جالا الع ١5 ةرونسملا هايل

 |  ةيبدشلا رحل اببامالع نعرظ انلا هرطلا اهركارل ئارئب
 ءهميرن تالصحا ذاذ (رلا كابرحو ىرملاو موفلهلا مطلق دعب ْ

 ,-ةرب دشلا ةكرحخا )اد انغلاو ناوبجلا !> اهمرحاو عبس
 ' ةلاحأ هزه ءارح هدد ناك !ه جود زللا إف كش ا ذاراهدضو
 ةالا ليسجل لكشلاا نب بولا عا اعلم ملل مادعز
 تيلزز ذ اح نصع اهشو انععازب اماوادإ .لح مسنلا جرحا اذا

 نءكاطناعما لاذ ةاليسس+ لعاادلاو لعا حس احا للك إى
 ةساركلا هيلاملا لا الطاملانعر هللا ذ ذ نلح لسلال ءنخأنم ناد

 يااا قاول ةليسلسما اجاكن كعال و انباكد اند
 ١ ام ئايشسركو و جتاهنب طقسرا ا يطابند ششعو اذببع
 َ عئانلا او شدشحلا الع نيراملاسشن ىنسنببل هلال ككذ
 جتا او رطلاودبسعلا نحال نمر ا لحد رخال لعل نككو
 'زحاراوب ذا راد رد كاواوبلا لور ءركنال هنأ كعرا هذالإلا

 ١(  مكرد :لوشار | انف بعدولو لوح دب ابصاع كاك ناو هك ْ

 ' ايونعشوا ل لوبحاملاو ويلا داكاوتب هبصاذ هدم ديصاوبد
 نضعه روفنو بلكت راضرلا دلو بويدنملا ةرخا لع نك ظ

 ميلان



اصل هبلعؤمال خب ادعلا اذججلا ديبعملا لا عيمالاو
 اذااما بلكلا ح

ييداف تر ِلر ءكرخا بيبو هكرادا نوع نا نصنعلاءانلإك
 ت

 خس اذ داطصاو ادبع بصاعول مبلل فاصل ديصلا نإ

 داود اسس لع سار اذاملكلا لس الخالي ديسلا يح اعل

تس انععالا نن ىارلا وسان بلكلا ساره سار دلو
 ل

 مد مل الوزن دان مخو ئلاعكلامرؤلول طمملاو اال

 تلهلا ءاراثن نار با نال رث نم 15 وبال ئلعلا لو اني

ولزؤ ه سار يهز ملا كواننب 1
 ًّح داذا سارلا ى لاا 5 

 كار ش تس لكوبإل باكوله عاب نا بعد اعب»اهوانت ناو

 ارسل لانا سارلاىوسام !عنيو سار ورب نأ
 كار ىارل ا يوس اي زكري لسرككا لم جرم نا عذب 0

 6 د هرقل لاق وقسم هس لكونال اهمال هند جرح
 درعد لوكاملااماو لكربا ي ذلا "لاوسمل اصخاإعال

 : ١
 كيا 0

 ركوب داوخإل 2 هريس
نرسل مارسم ضر لدي

 لغو 

الدودد بساوجلا مارح ما لالخ
 . تايعصالا قيرط دال ل

 أ بناريغنع نيععلانف ثبنردو جابم دابطصالاو
 بد ذحلا نع ي/ هنا و كعادن ا لابص هداف وسر نع !ذاعم

 نيا اهب كر دبصلا !نفبالو رودلااكنالانا لاثو
 لقد ام ديصلا ةخابا ثيرحلا اذعوقنذ اذ نسلارسكو
 ناهس با فاش شراعااناو
 اناداهاوس اند انساب ١ ىمالد يرئلا ىف ن ١ يون هروب

 نعمل ارءالإع اناشلا تيل لآ فاطوح ىرذلا ىف دعي
 ه-لهبدبيه هلي لكلا يلار ونس لا عفألا' نإ سس تنم
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 نم لال رطنمملا لاو ةنيماو ماو عومسعلا هيما دلجا ذل
 لطسلاالد ىرارنلال ال لبا ب رشد لعال هاو قمرنا دساملا ةسملا

 سدا تاويل اوب ملا الكا وع 7-0000 تايب
 ءارطو ايلا ىلإ 1 ا عدا :

 بسر يس لاذ نإ معدل + بباورجلا لكذ بيعسإ ما عبصلا ظ
 تا كاكراسللا :نكرب زعتر ا باسل قذر كاكاذا اوما

 عر اذا هلا درغر اوسع ناكر اقييمنع ناكو ١١ل ءاملعلا ا
 درس انما نا دقت ذوكو ١ ل 2001 ىف جاه ام دراع عد رءرد
 الا لع وحلا داق امي اذ سرشتملاو لالا ركب لاح لبس يما صللا
 ةجاحل ناك نان اع ان إل ااداو مرعال داهاح ربع نامباذ رك باوحلا نكوف

 دامو ار ركس نا لاننا لابظاداالا دال طول نجار كاك كار اني
 هنولعطا ا ناك مابا يبعده ا نهم رجا ياددل ى رازيلا عد“ ل يَ

 سباق نشل !اداو لوك نإ سا نع ملم يمد ادق ءراؤما ذهو
 برائلا عيل لع يبو لع دنا زيض ودبل كا جسم عبي هربت
 يبلا تبر اناو لذد مك دع ها فصونلادلا ميراش ثم داحا ياتو

 لاخ لربع مسرعا مدع اعل دن لدم كن داحإر بانل ةهارلك كول
 هركبال باوجلا ددعرو نافلا, بر شلاوهر ل عرشلا ارك . "جاوب

 سلك داطشلا عاب له علايسسعلم دح لب يدازعلا معدإر

 ظ ١' نعوبسلا برلتبو كاب بساوجلا ل ءام/وشسو سانا ءاوطظ
 ون دلع يربإلا سعب نأ ابرالا لاه عمن ركز
 الع زع وتلا سك اسمعلاو بالا 4 :دنأ اقل دننل السل

 كلاذ 0 يدنا )سعت ديب 74ملا اعرف هاذ م كفل ا ماو
 1 لكلا عا مدج لب رشملابوردالا ميس ييئاساو
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 كك

 مهاد بس اولا هند“ لول اغار نق لحل ان
 1 ١ انيبعلار تاملللا

 م سل لس بار عسوله بز ميديا .لا بجسم ءاملعلا ل

 يسم اا لاذ اه مو نلكو معا كمتراملا ناك
 لادا حوضلا وبا

 مشو ملمرحر ممارككذ عارملادعد جوملا رات نوار
لا ومرت اهواي وار قكوملا املا

 ايمانا هيذيسلال نأ لد ديما عخسم

رب لود نسور نائب اهءرلعو سو للملا يشيل يف ناي
 الو. نع ها

 ماع «لب وسلا ملل انك م61 فنار ءافطلا دهن ع

 عبر لع مندروب 'رتملا عي
ئر دايسملا عبد يمن ىح هركملا

 ةس

)ذه مس اع نكي منال عجه نا اميمإ ناب
 : اذا فلسا 

انسل اعاسر اءرولس فرص ل اهرذ ىعلا
 هني فرسو هلل كرظ

 هليسلاو وعلا ارث ابر هيبسعلا هدر ل لدي له نتكذ ارك.
 / : نيسا نام رو

لا هدد لاععال تاوملا
لا هير هزل» لد يبعلا ى

 ِك يبل منلدر 32 د ى
 ١ ىب/

 . سا ديبرتل ىطنوا يرن نمياثلا دب ناو لذ لاف
 رادو نارشن عمن م دش سر اش يصملا كرانلاولا لتر

 كاد يبعلا ىلإ ءيلش ل زومالو يبصلا ور رلا نيلادروبائلا ٠

لا هدرو| عيابلا دب ى نثلا لاب
صوب لا لو هرب ف تلانذ يبعلا 

 ك

 917 ئملا “أو هن ارم حاشا مزلواعرا ىدعلا هالات اج لولا ىلا

عب املا ىلا اهدر هزل ولأ ىف ادلدر اناذاهازيشا للا
 تملا از 

اين | لال ىبعلا يعن ارمالو يصلا !بلاناو يدعلا دب ف
 دهنال د ل

 اهمال الا لعمل لسمو بلاءيلا سلط رصقلم عب امل نال هعولاد

 لاشا لاا دايس عناملا كاك
 ةبوسدموإ يصر رعلا

... اكد نجلا يلفت هيلع ان اماسرحاو لكلا ناد انجب انو
. 

للرعو نمل ولاا كايه'لفاياو نسل ولا ايثد انعلاذ نيلولا
 تايه



 دش نال جاعب) ضر اىبينظم ديال ايري شن نإ نييرمعلا لام
 جدازئراو ءانركن الك إ يصل 5 وب ,نسدلاب ع رويهخا جل ايلاادار
 زلال د ديس اذ حاكنلاذ طور لولا كااراخب ليسلاو | يبجلا اذه
 ةريشراجوزلا كلاكا ذا اذه هيشرجلا كد دعالو كاحلا لال مع
 تكساكدلاو غلا ملا نإ هان ركام ارونصب اللا لع نامل ايبمايل
 كال يلهارلا لامن دمار بجو ىسا !ادبلعر وهمانا يبيع
 ملا سار ملازما يصلا يف انلث 6 اعمل شن واول دب عجبا
 كاوهاجادب عئانلد نارها ايثبال ةرئلاو را عمل عاتب جلا سسممس
 دن يصونلا نع راجع دنس عجم نو وسضا اطورلس
 هءيزن يبهنااهرحا كالب اندر ةربلا عن, نع يانا نبلغ
 ا 0 هبببر كلدب سائلا جناسلبل
 اشيجاسالا ينحر 06 لوم هنا نناللاو
 قر عاففلا يب عمن هل بسم عيال الخ ليو
 . ةحالص لياي رونس دال تالا عسل الخ بيسالد

 _-- اهدركع(ا مارح»ا ت”الج ه درشن و ماوعلا مس

 ديسملا عاش دبع ل لاكا ذا 10 الا :
 لئيدو ميلا عت باوجاالولا نوكت نلر جت له ءيسننل
 دوع لحل بس عاابجل كدب ال ولا هلع ند و كك دن دبعلا

 هيح ير اىلاداطساولرال ماخاربلا تاَبوُسو كايررلا عم
 تلا: كاف امزح تاهو نوسلاذ ما/داعأجش هع هيد اربسيح و

 تابرللاو كاي ررلا ناكدإ باوملا نم لهاش ننلاذاو
 انبانإ سانملا بعربل ةييحلا داع كاوالذألاو موس داج_رهاط
 ةنبيساو هنظال الم 1سبلو هناعلص ىف ف دادوهر نذرعم

 م



 عابر )لس ل ءاسار نطد اشم كئلاناو الطن اذا جاي
 . يذلا عيبعلا دنالخ بطش بوبسلا نهةاولا طرت راو ىو

 هيج الع نود بلا« لاس ما كاملا ف نطاب بيع لكن ار

 الذب !دو نت ذك وشلاو شل يب درا عب نوع 5

 عبشلا ثزااطلخاذ | لميس اعهاإ رج مولا تاوجلا
 دد طال نم رثبلا نيسواووشملا نيف ب: ةطامحلا يش دوا

 امج روحا مرهه يدرلاوادبجلا عونلا ندا اعمع ابو وير
 مم ايلا دادس عابول ل ببص راعو ا نكت نفاع ناك زم

 كايبلع اجاب يولتملا لانف كيرلا نال اكلم ناك وسملا اريل
 زار اجاب لا نا نالا هذ هذ دصرا جاهلا كريس نإ كود

 د اجدهلم هيسلنا بالا امعاب نإلا لاذ نتكهنيب كماقو
 كوشلالون ل وملا مة داندلا ىفدلازنلا ا حام امو
 اب د ةيعالا يع الذ عرشلا ببانبالا كاي هايدود

 هنا اننعر ور وهران كيد نب تزد ىريشملا

 'كوراد لذ حر خلد هدب يررتسملا كوش لوثلاب
 اهب“ عئانلا مكاحلا لذاذ راف دالداو ديشرولاب
 دادلا لا ةانيد ثلث, 7 ميبيقنو هيديعات عابل هلودا بييعت

 >+دارادنجر اننعلا ء هن رحال قحامل اصلالكب ل امل كلام رباع
 "اكل يفحر جلال ارمسع لاح نإ ءوبا ل لاند و لاوبتتم ناب

 ء قيل انعم ىف ها لادلا عج نإ عسلا يعن !نج هل املا اع
 42 منك ككم قدانع انال هداه ةلاحاو دادلا عنج نإ عيب عمي

 مكعب هنا بلا !ٌقشن ا هناو كوم اله هلل احن ثرومزتن
 جلا مهمل اع مدن ارهاركو اساونسا دنع جدال يع هعيد
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 يسب وبلا عاب اولا نزف الكامجبر ناوالا راد عيبا! ةلل مبسم ا
 راض ندافع عنيد السن اذخا تشو كلج اه عببلا يدب وح

 لدب سرا 'هايح يل الاخ سارنل | | دهيرن نع فخ ادار اون نلف ةشررل
 ل درس( راو بريولا ار نر نإ كرت ءازخالا ثرارل ١فدالا

 ثيراولا ثاولا مدي ةيلاطملا لذإ انه ايؤلا ؟وبب لا ذناالا اذ يف ند
 انئولا سر ندد روسم باؤن سافل اديب يخا يرازلا ماا 1

 يو اناس دم ايل هرق نىاطاما اون تراولالو سو يملا '
 3 لالا رد مدااسال 3 ١ ىزل نمط اد | ثم هامان ءرث ضصرخااهر ١ لولا

 كن انزفس | ةرم نإ نذل >لا الهم قه تاون كيرارلاو ثدملا صدهار 13
 ١ 0 م

 سرا ىنملا ف شرا قلما ءاكما بيلزن لعرحال اذيرا ولان
 كح نيف انذار زف ناكل .ئارذلاباذهرهلالو د ليدل
 يقر ريد ثس حسا نط ل بسملا لاغال هبل رسم ١ م عاسار
 اسرع ىردب مس ان عب لعس فص هادو ل تبا
 كال ادحاذو درءادر الزر 4 كم نرس امر ةز ديم ل وزد !؟ااهدناكأللا

 لكيلا سرع اسما هس رئد الذ !بلوار رفد مسه ١و راؤ رس مل
 باررإ د مانيلا مدل ىل' نديم ليال لعل د هنادالر لارا اذه

 كاشا نياكي اعد عدلا داسرع ماسلا سرفلال انج اسس
 باو /نهاورج مصر ي داما هارد هذ دع ل ناكالا ضالد ةبا دال
 تكاسايل هنانيسرر زرزوم ميزوم ريش عابا مال مسخ نع هلا نهر ثنا

 ا -مدائزملا )د هراغاررلةرارغاجلفوا ةرمشلا كلن ثسدملا 1
 /0 تارءرتملا لح ددالو ككذ ل سبل تصح اجا اهنووع اوصوه
 | اننن عالجر لسد الا هرم عدلا وخاذه سلا

 هللا ١
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 انم جرعال دان ادب نس إو عدو هنيسول اذا ميج يراطملا دشاو
جردار لك بلاطو انذل اذوسا ىلإ يؤ ضلار عااتلا يرانشو ىشس

 ىلا اه

 هلسحع اهلا ندااذلد جاب رخ يسساورملا ناوكت لاذ هءاور

32 ١ 
 ءايارق

 ا
١ ' : 3 ١ 

3 
 هداك ل !بارخلا مسلا مياس نإ دامجلا لله كازسنلا

 يفاارلارك «اامالاد دابا لا تتذ !نءان ورم
١ 

 انما ببعلا اذه كلذ ث بنمرو امبع نب يازع اثم ىريشنا نإ

١١11 

 ْ فم / وصلا ف راكتشالا )ذرب م ةابسم بررلا لو ميععلا اع

 ٠ | هدم ههنا يراد! سس اوححلا ال ءااه رعد دودمملاو مددنلاد

حداذا "لسحب اهنا نا كت لدردإل
 هلام ىل ياللاع كعال

 أ كوله صخرلا كلذر اموبب ىعئلاو نسما الّنَل اوي 0

 ٠ تس جال ما مار>ره) هر كنك ذ لوب لسسار راكلحا نكذ



 كاراهداللا ادار هرخالد قسعنالد تاعرحابا ره يبل نع هنأ ١ م
 ةدابز داظتلا لاا يف هديب نوم دالدلا تندر ب ثرلا 4 زا
 اناكنشا تكد ن وكل الفلا راننار صخرلا كن ل يراشا اذاوالطلا
 اً جليم نع نبل معا دهاار ١ دايرشع ديال ادعلا بقيسسحاالر

 نس اولا اهوكراربش ائوسرا طش ىف 9سا ناهركؤب يل ا'فصلا
 دا نود علا ع : مهاررلا هذه لكيلا تإسا# قعد الاثم

 كوشي نإ نوير كبالدلا علموا يف لانش مالا دبجلا دي دبل ء
 تإيرشا هلل نإ لا زنا )در هل بسم زكبلا تاس لكزولسا
 ةبارشما هبال تاجا درسالابسا يملا | ذه نهار ر ريم
 يملا نإ ةءزلا نإ هنريشر قفشسال نيسنملا كزهاال
 ملا عب م نب ملاسا نار ايت مس نإ لشن نيذ بيارلاذ
 كني درك كاذلاو لادسالاو لالا فلانخم نرتاهردانئلدل
 لعيب هل كاكا ذا )سس ءايصرر نس اع ناد ارغ ناو ١ نيلارع

 ثاجزرلا باعوا يره نرلا هلع يزل يدهاذ ةياع ردازهرد بع
 انه عرار نراا'ناكاوس دلك ىلإ /ةعارتال داهلوني ل
 ئرحالاو اهبع للا نعد قايبت نا هرم .رانبه زد
 555 وبدلا نعيش اع وطدو ىلاوها نينو سلفملا اعرخاذا
 دنع جمالاو سرجون لالد ئدلا انول ءناعيصن بين لا
 ! نإ هلع رمالذا كعانر قد ىملا ضر ىدرل نما راج بوحر انام |

 عسا ىلصماذردو ككذ 3 : نار رد ندلا باعها غالر كلو

 كعرغ مايلسار أ نراج ىراشاول 0! اة اد دانغا 5

 14م1 دلرلا ندد راجل عرجرلا 01 انرس
 0 تم اخ ذا“ لا مسسعرزتر 1

 هاذ



 كولا ركز يإ لانس نيد برا كعار دج رب لذ يريد مايل هاذ
 موس ىرجوب قحرصي طبت الطالب لش لن ل دب ةيبب كوري ل
 ملازاب ءهايرئار لدا ددع ملساول لك رتل اس اوما لاذ ام ني

 درب يلد كاخا اف لاس لب جزا نادجوف ملاذ نع كوم
 ميدو نلر مارس | الاه خل سس ببسكتساو نع 'ربلازن نتج
 سخر هس رار يبصلا بيزا نداود كانا زرع باوحلا كن إع

 ” نمسا لا هز اسما قولا وك له لبس كتزوعكو نتي
 ينل اهنملا باىهال لن 'ليسملا اإ لهز !داولا عنزا هس: رولا
 لاب اخ ىلا تانعما وار نائب هلع لوسملادال ماهنع دنا نمر
 أما يملا لاب يتلا ةر اع كرا ابانبلا لإ نسرحلا ءادالا» اولا

 الار بنل .دسالاذ بعسم كاكدلان رعلا يف ينيملا لام ةزع املا
 باعرنالا لاب دقو مامرامع ىل ار اذيلا هيلو ناكر نك زك نلت ل
 بالا هلل ةرذ مما نم عنملاب ب اىيدالا يلخصم مط راؤش ند

 نالاوطح عننا اولا مالسردع كادولا مالو ٠
 ميارعإا برت جزا مدنا بالا مع ييلاشو كدردلا ب
 هال ز اإل دا ١ايبجوا لاو ند لاش لا ١نئاسملا زم 4

 تادجر ان دمضل اربع س نمر :يلضاعدا يهدر ربلا ةلزد
 امن لبوانملا برذار كيران ف بلغ كتكذ عسمر سلا نإ نكن
 هيج ٠ منولنال كي 9جاّشلا اعرجلاب ككذب رنا
 تاذداضلا طرشم تتذ كله اءاداعل !طر ربل ا؟هنالر معلا
 رالار لاذ عونم ىلع ءارذالا ف نحن اث لاذ دبملا طهر ماهإلا
 ادهن ةصويصنم بره ةليسملار ابيه رد قلد لاي اند لإ

 ل ا ةردامسملا نإ منمملا باقي يذلا لا هلادعاحو ماينإلا مالك نخا



 ..ةيووائوصا درر ايدل ٠س ناب يلع للزملا داع
 ف هلل رركزملا ايلاف نيح ع انلا مزجو دوعإل مسجلا هربا
 ظ اعرض دوانر رعااذ زرت ذملا كار وسلاا يي ف نسلق
 ظ ديذلا ادبهورلاد اريطالل نإ نهاقلا لان نان نائل انا

 كاكاذا السوس ٠ الب ده اشلا هدا دال زينل
 59 رز ك0 ذابراهجداك للا هيلز نل هفسلا كعارزرج

 تاوملا هيبيسللا و ١ دا ئربال مادععررتر ررلا )ننس اطهر

 اذ نمانلا:للولط هداك هدسل أرد, ما رينسر ملد ناكل
 دوعالذالا ردبلا عد ولاد دحدا تال لاكلاذ ايم مل

 لاقط رئار يرازل نم انلا بلا نمونئرا نعال الا جر زيدا
 الذ شر ار ]طاب تاكرش يرلا كلا اعنم ير لالا بسلا

 هجرذ ار لتاارغ تكدالاو ؛ 3 ليسا هرطوملا كاكا رغ '
 بالا كالانسا لاو جامل ك الاجل ع جمال اذ هدرا لع نإ ولا

 ديبحتجو زذ نع اًنلايلارنالا مد نا يفسد هفنذ م

 دا املا ناس 0 نايل لولا“ كذا يد
 هاسمالارم جر اكلارمو قكأب هدا ناذال مانام

 او كورم لكد ا دابعو رالدا ار مابا اع سراخر

 ماوطلا نكد نان اقوال ندب يللا ثييشت و اهي

 -اوملاال مانت ادوع ]دج مانيلالا سو هند كو لمللا

 هاستج نان يل ءانبالا| اعد أل نا طردت اج لكز نومب
نزس ثالثا ابار هجر ن فلذر نإ زن لدر

 07 كتبه رذ 

 هم روس هرذع قار هيند1 نااهونا دخار امم ىلا ةحر لا
 برش السي رشخ دا بأ هرج داع نإلا علب يح

 رجا
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ا كارلا داالرابصو نكيلو فذ رجا
 7 سوف

ت اقبل نلت !الارلا ةرجا لع ياسا
 رجا عزل لال نض انا رع: | ني

 تساشرنال لالدر ليسمع تيم اني لس راإذ

 يبوس اذ لش مغ نلاوم نسال لوس هنود كمرحاللو

 ةيردج ارب ىلا )فسالا د تس خلا اه اعز انت هر ابع

 ل تاوايزس نا نفسنا | الإ ادب لغالا معاون ”دالد

 لاه رع اخ مرهادر حلسسابلا يملا ف اهريجإ 37 1
 صن رتكذ يف ند انما هد سناب طرابرا لالمانمب هلوعس

 0 مال سملا ذه يبا ماكنت مهن طهر دمالخ هند لعوالا م

 -_- يشداشلا لاارعر وفلان اوملا اياهاو رس

 فيرأ ةنلدنا س اينلارارلات راس بزل العتاد نعل

 يش ال يع رررهر هر اس زل نا صرتعنملا نتكر سننلا
 ماو يببسلا (1كن مود د 211 دفر قفل 9+ روولا ثعو هلع دل | نقر

 الاب (ةدلد دارك رود 00 يلثوحا اغردا هصخش مددهسا كاذ ضلا +

 ايب مزلا» نان النرحرسسبل ناون اعانجاره تير نسرنو
 درو نعارشلا ئاوغلا اعارصباره لبو ١انيهابار صيت اه لير | ءأ

 بربي ناكردو ريعرب) اصلا هه وعن إل اراولا اع لترشلا دابا

 سالو انلار ناس ءزلد اظرحا كال وعلا بنان قلك ةيسفنا طلس 0

 00 دب كار ةبايي يف مبيع ةيشنتلا يف نالكإ لا لنقل ٠ ىلع

 تلا دئر يد اسما باهتإ ان رج بيزا ىل يذلا ذه )سركرو

 انإع ظباح ءده اذا لادعا عايب ظيب احلا ةرثك بابرحاو ا مل نيمرحلا مادا
 باير ئاحركل دذرايلثم نال هوانا : سخن را ؟تلاناد دع
 كارلملا جرم قلص اذ به زملا نإ رم رمنملا نللر ا ذه وك بصعلا

2 



 نبنلاداراو ذل انوع برد خلال يالا رطلارخاوجساو عافتسلا
 هفنس بررلا )وال را لاك ىلا ىريجلا لعمان يربار رداا يس قوز
 كاكاناغررع راب فاذلا 4 نوكتالاالا هين مل نبل يسساويملا
 مكر ئرلا بجاه هامار مارح لام نغ هاو لا رايد العدا اذا ةلسس

 بأي بد طربسر نار عفن لهبارح اؤرتسا جذل لاما انا فاد

 نيعز ىند مال بس هيحزف يرلا ييسر عوب ماقرلسا ؟ةارءامالا

 *ليملاذه لرد ا كادر 3 زي ىلا همارعانا كلاود نجا ان 1

 . +ايقلطوإ اني طرسس طبع لع نال سيم اذ ل ايهاذح يسبح وحلا
 مافاد ئانملا اذه مزلجالر نع دوب الزجل طرش هناذ
 لكتاكر ملاذ رلانسادعفا ى معا ضار ءلح ٠

 نرش رويدال رالطاب ال اكرل اذ اروع يف 5 يراد عج دارا
 مناد لنئع ناد رلاهانالع لكوتلا ايغا دافعا اربد رحا

 لالا انغرجلا| نه ععار اناملا يرض هباو جد كارسلا هوبشسد ملغ مد

 تبءايندالار نهج هملاثو كعوبلا نير ىقذ اثم ا يل عن | نكح

 طهر لس لءا سار لثملا !ردارالا هقنكسسب معبر يلا لاذد
 كا غدرملا غدت الكولا كاسر اضم نلكر سائل اب دو وليع
 ايسا يحال لنا هذه مدل سكرلا ىلا مطالا ل لادخال كلا نع ءل نع دكئاملا

 لل رم هملع اذ ن وكنال و امهد د نأ يلا نود رد ليسكولا مزلا اذا
 كانئانريززلا ةذاؤؤيساو لبطل ةلاكرا نال كرا نبع يح ءلارذع
 ىساو خرلار اجانب !بكول ا يعد كاذ ركتشل ماهل طسب "لد رعاظلا يف
 مع درملا انكر زسلا يف ايرث عدوا نايل مال صحا طرخاملا
 لا المزح نكت لال 'يبسسس ارحل كعانم مابفمحل قنرعلا اي
 مل طيرتا!تهامر لوطا بو نطو بوكيل | ا

 م
 هفالاب را

 7 بيسي 7

- 
1 



 ثرار زل عدرملا تاداذا جلس ركن ب هيديع هارن كرتل اوس نزل

 امثادعن نا نع انلانالار دبر نشر هدام موون ضراانقكاو ىلا درلادر

 تثرا را دارلد جمالا ايغاربب درلا ىنكولا دعب ؛ري يف ثعلا» ناز

 >ب فدا طيرقنال» كيبل دبل ثلكهرا قلاملا لعاظ در كيملا لا
 لج ل بسستوماملا يف هندي كزذ كزفلاد درلا ئىنككقلا د ثراولا

 ل ثرازل نار ان وشر اءن در هعد وا ثيل »اجا دلا ل>ر اع غدا

 ارا عدوملا لاذ ثرا رلا اهبلاعد كد اع عدوملا ةةديشر اوس

 تيناانا لاذر دك ذ ايش ثرارلا هذ ددشر كالذجلااههددب عيدوملا

 كرئتل لاذرا الاكرلا قيرطب اهب اسس ل يزالتسل ك الذ ىلا اسشسلا |ذ

 كن لول !بساويحلاال ءاشمراولا لو كولا ل.ل ارداف بدو

 'ذه ةلالار نوع ىلا اهل دوغالر بلا ايه شن بيو ثراولا

 خب درن نكن ل كالذولا امهه رب را دجر العال ثيراولا انور

 فاسدلاوو اب لالا لال ثيراولا لامي سعب طبون لاول اعلم
 ١ 1 ١ 5 . نداكعقخل و :

 كاشنإ يعز جل سس عبراو ىلا !وسدمل هنلطلسر نيملا

 مار مهلا طلذ عاني امس رحاو اكنع هعاجيولطنحوإ مهام

 عله مدومحر رذ اع طلززلا بج مهلع م ياء
 داخا

رد اذا هقح رق دخا داو لكل ادع بساوجلا مصخر رز
 ك

 بسب لإ هبا عون دملا ءزل يغمت العقد ناو هونج اع هير
 لو ملون اخ دلبملاب نيالا و هش هذخأ ذل



 هدرعب مارحلاب/لالجملا طاللخا ماوعل نصيش كوغاهامار بيانا نإ ايلا
 دا عايد نلترتم ند ىزاشس سرد جالس ل صال لطالب
لاا رشم الوب يزرتملا ملا سرثلا ماتعار بيبعت نئسرشلا

 

 اش ناريبغت عيوب كاب كادت شلل يراشلا دبي
 5 رس ىكللا مهاردباراملخر هارد كارلا نن ياكملا دعا اذا
 نكذ زوال ب اويلا اه زحا 0 له طلرؤملا نت هاء عام مذ

 نرش: بسس انشا هزم نم رملا عالا نيو هيد مسك لاإل|

 دز انا شواذ لو هوبا دنم ذم ب ىلا لاسزالام ير

 ليصنع ههزلب - تاوجلا هعولاد دهن كاملا ةمارع اللا

 ملدر هربلا تاه مدرلا نلاناز هيال كسر اش وصلا ن درشسادا

 ٌْ كتر بع لدهن و ريسلا لونا وذون كر بلال سسملو يدصملا

 كايعملا]هازرم ناي نباملا لاه يبي غد بساوملا ي يصلا لام نم

 ل ماقد ضازنالاد ظهروا جد د لحر )يسمن انلانملا ةنارغ نإ
 داأملا عله انلا دب ب ىلاثر لرالا ناز اساش ل امالاع لداعللا

 دا ناصلارارف كوكي نناعوال ما كال اهيل اطيب نا

 العاج ل هلال كدا لوا ايم يات ارارنوامعدحاو لك نلاطخل
 دودوشمل مل يسسم افاشملا عر ارضلاذ لاحلاءاماعن اكن اذ لاح
 ين اهنبل ااهنوهو ل طاب "اخ اهسملا نع ايل انلا ةنعرازملا نا انيبخ ومنع

 دهر نرالّدلارهاجر الب اهمار وج .تكاوو دع سار
 تالا الباوما ةملا نمر ارك الثا: بر ةيعمءايلا ليس انا

 ابار عرس كارم ىدجا ساما ونار ذل خام ىلاعما يدب
 2 ججارلا رانزلاوغر باطلا انا مارإ نا لهن ىا دا كاولامس
 0 ادع بس حان اها غيبلا د ةدراولا ثبداحالا ادار لد ملا + ف

 كو ايزملا



 كسا نك نيب جرس يل عيخ ار الانك يزخ. نإ ادب قله نووزوملا
 دعب يرانا مر ل ناج ةير اهب اهواعو ا رنا درخا اذا: ) سمبسد ١ ةراجخل

 ملابسي لإ نصرعس كااكناو ةراجالا ةدسا عا دي ائيساللا

 ند(جرش هكذع لارويسا ا ف شن الذ ل دان لاح اهيلك دغر رادلا

 اضطعالنب ةردالا ١5 نلبس هر املا متم الب عسا ل سسمل

 تثداع كاكاو ان رغر اناكم لجرااض ن5 _ علوجائا رملا

 داس ايل مختل نالجومنا؟ ل جب الافالا>
 ةلرسسم عببلا لع نكي جرح ممر ولا )ردد دع يشفنلا
 طئاخلا ا او رويوم هاند اطب اح ل ئبسل هرخاالس | ذا انباونسا لان

 دل ايزدالخ البى يسمل رجا قفا نواس | رجاناسلاا انا ناب د هيسسفنل
 اجا سالما داوعد اوبتما السما ليرااعها

 مشن كاعرج انس اغعروناملا ءرخار بوصسر ا قيم نع
 صائما م دب هرمنا انا به زملاد هيسللا مإ مارخالا نرد

 نزرع ايهنعا ناوي همس نال وذ ند اًرداما ردا ناس: لاهو
 تفاتلاو طباحلا لب حل سم ىلابركن ايرجإلا نسم باويهالا
 ياا كااميسا كزلا اذه الو بسن لافدإلا ناار اندم هناملايإ

 ملا لاكملارهر ذل بسمانبلا الزي برصنمال ناك ناو ءارحالا درعت
 ناي فرتلا دب ةرحاملا اع نكايسادأ نو لابعالا كاد لدن اا انج لع

 هنيملد انيارلقانلل ادام ارسل !هاداقمل ارفلطماو ازال سلع
 هؤئامسلا ١ زلال د رع انلإ روعالر عسسل بسس أجا 'دهالاخار

 اداب اويصلا وها ذه هش دوحبالو زارا شلثلا كدب ناوشر
 ف: دا هدايرلا بوش ام هريعرا .لداذ وما يل ويس نع ليزا ضعل ليحل

 لو عال إب رزسالر ل لصاال )طاب نكرب مهعشسدو ثلدللا كنلاد

 كولا



 يبد اسل ب ودانيسركذ اذار له ازيدر ١ لهاج نا اصلح هناذ ءاظا ولم ف
 تيينع برا! نهر الم جيلان نبا هءازحا ارجو نيعدا فقز

زنم مم ءاكج ضر مقار ننج ميكر ن باويماملا تالا
 هعيش ان وي

 رج انسا عز يس معا هار .اع لوالد بيبغنال نار نالطنر

رشعاجل عر نا ةرطع يف عراا ةرشع اهلوط يد راكب كريس
 ا

 رجالا ناسا ذا ناجلالا نيسلفلا م مجال اش>رننا عرذا
 عتب بلع راويرسالا علدام بيكلا ا عوللا | ذهل ككذ ني لعد
 يحال يزعم انرادقمو ب لصحأل هبسلللر لغات يركع
 تبرع ذا نولا ايل سرتلا ايف بوطلا وظل لا بييلتنلا ئسر

 ةرطعإلا دبر م باب رش ا ةرشغ يرام عرج
 اجبرظن ميردعو نامي ةللج ل ةسج راش افلا شاص 232
 ؟ابروكل نجل اب راقن ميرشعر لجو ايا. نوكانلضلا 0

 كانوا اند تاك ثلال ىلا انبديس | ذان نرشعر :دجر

 هد ديسلارخا ل غ]سبس عونلا اذه يم اًجام اك لوب لغو ردالا

 يلع علا عجن اذ مسلط ءعابرلادب الع ةراراللا حفل / هيسلفل

 يكرح بركملا اباد ضانساا ا هل رمدملا جوملا
 , "رهو

 دوت نإ بلع نارمال الب عما لاذ نس كلاش دانمملا ردلا

 كاكذيج هلجو ز جدلا براد نسر هنيد ى قلار اولاف جارم ىن

 المع مرطلاو طاوس دان نكي هباذ ثم كلل انا ذا يلع انبورصم

 ةرهاب الجائالا دل مولفسل انام ضانلسا كانسنا 3 سم ةنارللا

 يابصن بيضرب اءايعارإ + مواهالعار ازءلاضنانذ نولمم

 هنهلانان رولا ناجع | هيوم مج هئلعلا

 داهاارك داخبع'يسءاوجلا للملا كن ثارع ب نىلهد سال

 . كيزنا



 نزلا» الوفشملا نعزالا اجا جيشنا باهنمال ار هيعمل يفر يفذاسلا

 اما زكتال اشملاو ابر ر ىنكولال ةزانسسسااهبا اهادحا نيل

 تلق اسس ةنتلسازاناز رملا لاا
 نزل يعور الغ رعسسملا ف حرطا ذا انتل اف تع دنا نهر ىلا زنا
 تيدر نكذ جرطول ام ديمسسملا مج ةرخا هزل باب نلخا كاف كرحا
 تدل مسج رجا فزلاب ناذ بال قل عر اهله دراراد نس

 ل تالاثالاب هناععس نين ئاالالال ان روعسملا ارجا نتن امر

 لئلا إنش دار نيس ع مدرشر يئارملا ملكها اذه كلا

 درخر لوش ان ؟ردأ بزل ,نلاذب مر ريبسملا بداوه ياس اج

 ترخشنر انشا را هزل نلاغن مر ديبدنملا لاصم ملا ةرشاإلا
 كاقلسلا عطذاذا 'ل بسس لعادلاو رويسملا حلاصعولاةردالا

 هنال اروع ميل يس او |ان/داجا لرومت لهارعر ابوح

 أ راس نال ةيايرهنلم هبوب دككذ نم عيش ال دانا عفشمل نيم
 ياازورإلا سجون لا ةجر نلاا دوا #راعر !كومل ند كاطلسلا |
 اثسام دراسسلا لال انئرعم كنب اكن ار لوطرلا إل اود ادصرح
 بونل اسد رايصملار ا ظايبلا لهب جاكتلا جاسلئلاب

 مج الد راصتلا ككذ زوبع بس اوبجلا ةرخاما نإ نسا كاملا

 هل جسد ءل عسملاهىو يع طر اصلا كا يملا كال طارد
 يرو نب عاش يل للا كوا طسرملا وده اا
 كك هرمئال يسساوخل ايل وذ لع نب كوب حل بل هتلار ازئال

 'يعر(رضح إ نأسلالا كاكا ذ امل ساو وش. عرولاو
 ههاجع صالحي مكتب نلالاه] ديد الاخ هسبحر ال لمللاه

 وو بحسم 0 دي

 -سيس بيعي تسم همس دي
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 اولا

 . ب جردد لوك ىلا با اولا الهلا نادحا بلع صد !هر دروع لهاومادا

 لافلام للو قيلاطن ناعبرلا بابلو ل | نيش نعال ا مم هعاي
 الح ارش رلا باب ننره سلو زح حامل اح ع لاذ يرررملا

 ؟انلدر رك ىلا ةرابجخلا نع! سس ناالاهحلا ىاسلارإج نفوعد
 ابكنزابعاسلاو اع نخا دال لوك لعن لالا ند يرئلا لود
 ماض جر سس ابغا عر ككن ك5 نا دنت ذ نوع ,.تساوجلا
 | نبع دجارلا كي و نذردكلا يتسملا ف وهذ كاشنا يلد هضازو
 ندا رسسلا ل ةداحلازادإلا بحانع لع مدان رونا ةلج وع
 لال س .ررلا رج ئزتد تاطلسا ارلاعر لا لحارس ذجو س

 كاوئداو سردلا اع ىلا عانملا دحار اييرطحاد  دملا هز
 هزات نزل )هر كرد دوق لدنل له هراع ثاذ سرعلا
  تكاعزحا اذا سرعلا اذ 3 الخ ردالا إد اعلهو سرطلا
 ىلا ترودو ل وهلا باول ل1 ميلا نب سلا
 هنلردرول بحاص ىلا اصناف طز درد كاكنأذ ثدي دود دجارلا 3
 . همز ذاو بزل الذالار هليل همزل نذل ااذنلا عامسماما
 ثيل ذا بحال مزيد صيلات هءطشترنالا د ىلر نكذ ,ملدر

 نافذ كهزل تدع طم دما ىلا كاكا هيد زحام مقكاد انالر

 كفولا ع أب وصلا ايار ددناو
 هغل ءاوبزعوااصرا ىلملا ثنب ف كاطل سلا للشاذ'00 بسس
 خاطر لا كانسر اهوا هر رك نيلاسملا حلا صمون يع

 ”لرادنثو عمن )ءارتشلا امج هيبر رر جلا صا ,نا بواروا
 تيبأ فذ رع صليل ٠ اسلاملا ثيسل انعزا لكذ

 الهيلا 0 حمل ل م هال ءانا اذا

 ايلره



 م 'دالرادالدا#م هدالد ا ع دب ن اعضنر ظدنر لسع ايم و
 لخرارلو نع تادن لاو اوس قال ار رئتزلا نااع دعو لد ٠

 لعالا سيغني ع وع نط تايد هيلا هييبصلت داع بتعوأ

 تالدر ركاب يسانبا كرثر دب ثا قئولا ١ فش:لاغ ا ئن ىلكالاو

 الاننب ثالث نلطر مكتوبا كام ئداهر بسزر لماع ثايب

 تئلظر وره كلان اربع نلاع مر بد كلان ني دجاو دبر

 دي نايل ن وج اويخأ ناايا كهل ر لس اع كلناع جاشا

 دشن سريسبو عبر ميسم اع نول و سرسر عير تارئوملا نع

 ناس ويش ]لي عايعال 3 سرس يشن ركتوا نإ مهارإلو

داكار ىطعاونر ىنر هل بس سرس نيد جالو
 . 

 الن اساوجلا للا زل دهام ةلنرع ارذ كازولا نءارح
 ل سليل أوت منيدم ةانئاطاا ةيئرشنو كربلا: درخل
طرنم لع قذرد مر هسردردسر رااوإو هر

 رارعلا 

 ' ةيقبلكيإ كفارلا طرش هيو ماعب ملو نقلا بانك

 دا ءعسج ل لاند سار دملا ةداع اع يشيشل اىؤطلا ىلاو هبل
 ولك ما 8 دامل نذر يلعانم ءهرخابان ل )ع طنب

 بل ماامزرح لن

 لنسيل ؟«دنطد لال لهاوه نم مين لنبا اوناك يذلا عه هيل
 ماداغ كاونلا | ذا تجساوجلا لكذل الها نلت لن سيدو ا نع

 ين يل ام كش اذ ال الا انما وحاملا كال و اهبل لوملا اج

 ال! هطرر سر فقول ثلث لهن! بسه طايلشالا ل قيئلساا
 ليصخاو هلررتم ثروشب كرت رعد فيكذ كيزد ل لا

 تيل رش لاح هرب له بتاج كاد ةمافنسال
 طءادب كليبالف ليعتلو هطررشساناو تليد فقولا انا



 36 اولا وسل هدول لن ارجوا نيصع عازل ء اود رانا#

 ظررطلا كرس ب ررذلرالثم نس يدم لك كاك نار يرسل علا
 ثرشب ماد رككاذار اجلا طعن ءاربازدا ليلارفاناا درع

 مههارم نال برلادملا ماكملا ئرهو ةرداؤيساملاب هلعد ل رن

 لد لقردللا اد ماما بظؤم لكذ دنلا مر بلان ارغا#
 بسان نان يراشت نا لعاؤنر كلر نالمسع رع رود“

 مسلك كايوشب نرشع عاراازا ءاننالا لع ترحنو
  لهدرعر؟ اا زواعج رمل هوبلا تكد و انذار ل دوُينذ
 لبيتسملا دب ارونس نت روش عااراا لا امون رقذ دان بع

 مايا لع هفير ايلا زر دائما بي 30 كتل بعال بسس . جامل
 دا لئاولا لرش يزلا نزلا كال كاكمالا ففد لدي 'إ

 ةيرامالاك جرحا 01 ئد اداال املمذ هفارخا كاضو سان

 يدابعرب قيراتسملا "انا كنان نحان وب ملاذا ةروداملا

 ْ هيد ثلا ةسللا ِن ةياهالا فذو ٍلااطرحربال و نكمل
 ارد ربو ىوزلا سادلا رصل ليم ل دم ن اهله |! سسسخ

 ظ ةزئرلا كالا جاهل دعبج عر عيشلاب كيرلا مأكل ثلا

 تشر ل يسم اولا لد مسملا جاصم ىلإ لضم اول ادرد ل! ١ اولا
 تكد دوعدالاد يع رشم لقدلا كاك لا ناكل حلا صع ىف !ذهأنلا '

 هن ل صنم رييس ماما بانزسا ذا لبس ردلا ظانلا 0 ظ

 ظ شالو هيدبس دلال دزعل بالا ذا بساوجلا فسالا جا ماعنلل ما سبانذل بكت اجلا لركك لح ةرس نعي صن نم ارلكس يع
 ةنفوئدس ١ لاوح لركز لاذ سن انلا امار يلعالا مامعإل نكماجلا '

 اوضامد ارود ديل نودي بانييسا كا مورس نال ل يعالذ



 لعامل ل كنا ىلاث بياثملا اداوم يكس الا ىيلاصاللا مايإلا قللس +

سس سها وجاسم الدامر ابكماجلا قئاس ا د
 ةعازع طغاسل كلدا ذا: )

 بيري. 2اس نوكأ كشر ندد دز نوب
 صم مان بخل ف نإ ص لادل هيا و علابوهئن يبل الخ رب

 الدلال

سملا ؛دزس |ولاذ ال ما راسم ىلا ىطنلا وعد له تادولوا ها
 'ء هاني ١ بلا دن

 برع دنسلا ريس يسا ويلا اثم ماانزع رانا لج ثلاثولا
 ا

 ةكربسل د ءومرجاالا كاراثنلا دوعلالر كلراشسالو هيلا دلما

دلأ كلاثلال 0 فاتلاال 2
 هىع ردد )سس بلا دئبين| 3 

 د معد اع يمنللاو ايفل نكس يعن ؤنوم توساونب
 ؛

 اه لزاموهرسلو به ذملا كا لال نف ليل كيب نكمل نيم
' 

 رطانلا كسا اذا تكد لد «مهن بساوحلاد5ل لز وك إى

 نص دامرسبل ضاوبد نكسب ال نا لشاولا طيرشن نا قفل لالا

وايب هك ودرس نيرارو سمار دوس ماي لجر
 8 سل انباع ءانالال

راذ عريعر روخلاب ههادصبو هجردسو انه رييسسملا
 ١ 7 / يااهل [

 يلح ادايزلا ككذ دحلا الع له ف ترودو شمل نإ املا دحل

 تكد هالدا ذا سسساوجلا اعب جامل لج اهو ربسملا بانك



 لاند نكت جو نوعسملا اب نازك اع دابالا دحابالا لن داو رقما لن
 سائر اهب |نلعر لا دايما تلافي صلاالد قفارلا طرشلا :

 هل ل كادك ,صزعر ان لدملا نانب عاش فقو لس اذردنلا
 هيددكف داع مان تادين ناك نيالا طاح طرلا كلا دال واللا يما.

 اناا ايبنحلا نيلدو كاسل دحا كنا بلا لود اولا لها سوفا ىلا ١
 ادينم وخلا نإ ل ثيوح نم ططشاوسإ نو نضاللا داو ىلا أ ىلإ

 نوكيا دبوبانااهخا ىلا |رينبعت نقلنا انما يدحا كا |
 فئرلاررصن قواسا نإالا ثرهالاد تلنلا يرحاللو نانلتلا اهب ] ظ

 يرحالاو ءانلا نب ولالا نينا نييثلا مالا قيما ا نوككو ١
 كتايوس نولالا ىتلحالاو هنلات ئالا للم نم عيشنو ْيلْذ
 درحار اج" ثالثا بيس اع نو )جر ف قدس يرخالاو
 وضر كتكذ نا هددرحل دحاو الكاك يرعا٠ نت بوسلاب مودم ركلولا 5

 ام دال دس نار سنع مال ون نك هن اح هانا دمك
 للا هييد تالا ونور لدس نان هلايمضنل قتكذ ى يلع ايراج ناك

 قشر نكز لل لاا داع كوحا ءاجو لاطراع درر وكرملا .

 لظركرلل اوه ىل منيسخل اهم نالانبلا كوخا لا شلشلا ظ
 . لايغاساو فاعمو قلازما دع نل در لع اولد نيلثنالا طاح ظ ١

 ظ مسالا دلو رع سرئتولا م مس لجأ تادع بوصاو هراسو
 باع : لور طلسم تامل هنيبو انا ىلذو نلاخلا دبع تان
 و مو ناش نام اها ا ىلدحو لدعا سا ماعلا

 : ل ما نييبا كنلذو بوند كلان
 دبا يبان ىلا ديعدلرو البغايعا نا. نإلا

 ايلا مد كضالدو موس ل دع امسا ئال ببصلويلا ١بساعنإ ا

 نبذ



يال نسمجر بامان عفلو بوسل ا ١نلذ ايلا جنرال ىو
 لاديع أ ىسا 

رلو مضر ند انملا اجيراللا سددار لكل النو عادا
 دد لاخلا ددع

 مهو فئولا

 يس لابعاوسإ
 ١١ 2

 كرسالذوهر
 داشال ع

 يسد راشد بصر يرشعو

 الذل ا ضرحاو لك بيصت نال ككذنت ١ < ميسم

 بيم عن مم بيعي 4 يسيبملو هيئقمل نولكت الع رالاو | نم
بدونوملالا رصد ترد نءانوكسم نول رك لاو دبه

 

 . تاكرذو باوعمالا ليك إ هورس اذهو نخولا لهأ سدآلا

 هنيسل نآلا اصرعم نتكا زهرع اعاموسنم لاا اهل ند
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 تايد قف رلاف ا2خرب نم كن دوجرملاب نتن الاجل رانلعالا لالا دكع
 ثردل ان مهبيعن هارد اىدوجوملا لا هسييخل داع دنع رونا مهعج
 تايهاذاإ كاش ]2بيصن دعا ماء اق مين د صئنش مراد دحا مود

 هس الذل رالوالا ضدحاو لك واس ايه ركذاها قفا نلاانال هييغمملا

 | يعش دعان وكس ؛ارس ارب حاسب مهل بصب شلكايلال ثلثلا
 ل“ لكذللا للملا ليد نا لورد هم زلاداو بوسلا:ئدوجوملاولا

 نا نلذلا وهو لكد نن لدا اهداع هلزحا هاسساد لاش رع نع ْ

 فلاعنم توب لا بب طرأ ,رشن نال رجول مما اليه اهإشا ىلا م كوخا ظ |
 أ نلاإ لذ رجا ثادق دس رع ىضامإلب لرش هايج لاش
 م لملاك !١ دطيركدجر ملا ذان طرشلا دجرب ,قاناعدما ل: كوحا
 ظ وسلا )ب نشل لح ثم كرما كك د ول مسلسل دنيحر
 كرب لا هلداى ناك دهام را دكاذ دارطان ك) يسم ىالاغلا ىضنشي

 عدد ر رظانلا ره ل عم رويسم (راع ل روس لاع 1

 درس الغم دبس نان ل 9هةراغملا دجال صمت حانحاو
 بل دردر فاثلا | ده لع ى دحا لس ناكىذلا لا لايدال زها

 ل جانجلا رييسملا اطعم خا هنا كيب! هس أولا كوالا الاغ 2-٠ ا
 غرد رددوعازهالا ١ كايادع ةناطيإ كت الغ درعا راع 0

 باشمالا رابعا ةنوجومان بعل كدر ملا لاك لادا ذه قرا ككذ ظ
 كدرعملا داكار ةيلاغنم ١ دما ىلا دومسلا لا دراهرورتالاز
 0 اكاللاروعسملا لغ ضدزئازع ءاهوكر جارد ةرحا هاعار نحسب

 ١ دوكرإزا لو ديد دالدال يدلاذال جسادره هزل كاعو) ١
 ] يالا ب وسملا سب ١ ممسافل ىييكوس ناس اناو

 ةريرع مياه 0 9 ايعرا ان] سمسم ركرلا لدم هاو

 ييرخا



 قللطام او فاملاورعسا انساههها لاذ يره
 يل“ 'قلاعملا نإ >اظرجا

 تاس امن نييلبب ل يصواا ولو اةاهالا ل نكي مايبلاعارلا ل هليمسملا

ينل اوما نابجول نين ااه ليداولو طئمذ اه نيم
" *. 

ىعوا لجر لسع كا دار بوشإ>و اباد هاتلاد نويل
 راسا 

وم نإ نف نب قشمدب عطوم ف اطعرا مهيد نامل يبا
 اي اناا لم عم

دغ كارقلا نم رطب !دبلك ذب نم يعائنو نور
 متم دوكدملا راد د

رلل ثاخارطنلا ا اهنو ناك راقلار رولا
 .ةيرإرملا يف روكذل س

دينا تصرلا الطب كد يسس|وحلا فلالاب عمششن لاف كانو
 

ك ثرولا نم مشمنلا دلاملا فلالاةربعر
 ةطكولا ماس

ملف ها عني انما عرسال قللعاو دبع لص لكي لح
 و

 اقلب زهالا فصنلا ىلا هردسا الف ان مكرم لامن ولكنا هنروص

 ,, .٠ تاههايياعو لساشلا ضاع ين 'و قاسم
 2 0 قانلعا وص ل ارشل ابيصن نأ ليرشل بيك نسر

داموناك هع ءر زد كاد الربع دمسلا جراخلا ذا رفعا هددإو اله
' 4 

 ,يس لدي جا فيلكو اذا هنالنل ديب ىلادسملا عوفي
 ءاس اويحلا لضتم ام لس عروب نإ

 'ءلاع اميداو كت ل

ا اذار ناونين !هاع رسما دملادلولا مانا |
 ا ش

وتلا ثدلا )ع )هادوملا بدلا يعن يول
 لاعر تاقتعت بسسا

و, دن كام مهله جوج ابر جوجاب لسه لاعادددإو ولا
 ى

يب بس ساوجملا مهر ايءار رد ل بم ْ
 دم ميزو عوض دايو ىف 

ال انلاوحاا اريوكب يوح ياا مدا ىننم يبا كشو اليل رده اج
 ب

 لهون ررسملا وتو ش بامعا دك ف ثنس هد تاالالس ندع

 باععلاءروهلا به سخي مس حك مايا كذا ع داونلا



 ساو

 لئاسإو لوعلا نانا نسم كنزا هع فلا يشر مهنيد نو
 ١تك ىايثملا سها ذهو ءادبسلا نمو رسل ثدازا دا نحاازلا
 .إنوطسلب ونس ازباق تولد نث ليطار سلاملالاودا سد ازع
 "يعاد ىابغ نا لوني اهد لوغال ايبع هنا نقر يابعالا كادر
 تاور اع صلقللا لطب يس اولا نمد ردلا ع مايبسلا
 ناوخا عاشو ىلا ينالوا د كايصخ نلت نبال كثءانبلاو

 رررلا دينا هلا اع صمناا لذد دبالأ ةصما اسر
 ع كااسلاو كتاوحالا يسيشؤتلا حاس لدربال د
 ن مالاو نصنلا جرزلا ىاببغ ياما كاد مان جدر
 انسار ناوبار جور لام ىزسلارهو سنان شالار نلذل |
 رهو نييببلا ناسا كاس دّشلا ئوناللر عبرلا كا

 هد يلاوبسلا عشداود هل شعؤاو
 . نجر هاد جدد مو شاول ف 'كزيشللا لاسم 0

 نئئرلا لاكولذ ن ولالا دلو نع زاد ركادو مالا دلو ف كاشإو
 ومس افلا زب تزعم نه يرلاو اتاناو 55 دتواالا دلر
 ىاعر البام لان بساوبجلا مهيادلو نيردرع يذلا كلشملا
 كش م وسلا بلبلالاو لكزلا 0 ولالا دالدا ساورب
 ْ اول انا مج نيونالا ندر ملا ضنا 'اوس ركرلا !ضطلال د
 55500 انس عابسا لمص ايبنم لبان الو ما ةرالرب

 هنو نلت ةسعو ةزسحت مموج تنشأ ابالاءاوش ارتد
 ال ةرحا مهر معدالدامغاكوارا 22 ارجل هس رس
 ملوح ا ةئلانلاو طش 0 نادط الا نجلا
 د لالا مالا لل انيك باوسصلا:لعا ههناو

 'نابيسم
0 
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 رننلا ظوطحر ايبرلا لاعا ندا ةزدالا لاغا نم جاوا لخ بسح

 اساس لنا دسخف كابن اعازملا نامل ديحت ناسا ودا
 ءجرو 'نارصر هيلع تاوعار احلا ده رلز لدبصعو ا طر لع دن ا ىلابح

 نليلاو باعاسو ؛زدالا لاعا نونب كتل وك كذدءلعر

 طولطخا لاك كارايترلا لاعا نم جابدولب لت ذ نءاملم رص

اب دعاضار مالو 2 تاينالثسرفنلا
 /وع ل هن) سس اوصل 

 ءب-ارشنر ا اي دوبل ادي دب نم ءزعر اهمجد قلك نا اسما

 بمر فش امسلا هرم ىإ تالخ ميد لهو تاذاكملا ن اهراعو

الا كت اهل نوع ل بسس ورخلا هلل دامو نع ندا
 كرك كا

 هلل نن | نر ىنش اينما بهرام ىإ عمتلاوه اله "كيلا ةزد اكمل

 ناز اصلا ندع ثاسولا !نو يف اهن لزف ليادر

سلالا نبض بردسال د نجر زن طانكر'
 نب اءار نيلو

 كثزساكلا ثيشم ث الاسم سلما !نباسضنرا زل لا

 . انا ناره لن يل نيش اناا ال نوعا يبل اي
 اء كارم !بماسلمرهر حارخلا ا ةريسع ىلا لع دنا نمر
 ل+/ ناكرلر ال مادومالا ىلا ظنا لع لد )| بسمنرجو ع
 هلم ممدخاولا اطعا بلع نونبر لام ماع قعد درملا كوب

 " [:*جانعلابعي لرافنل معيداطعا ع قشدو ةرذم
 توك ممن ماذا اهو هجولا اذه اغنافدار مهرره عادا

 تلاقطدو نان اع مرادو مهم لادع طق طهرال ءااملا

 الاد رقنلاا درجت يساوبجلا ال ما |لّسلا نندحا كذا ةزناجام

نعرشس اطاجلا كاكا لالا اه روبر | ةرهيد كاك اوس مارح نيسملا
 ا

 دايخ ايلد اهراعو ىليللاوتيطاتلاو للسما و عسبلا جاد



 هل انضم او ضب نييرلا لذ يلاط ها لاذ لغة داوزلا مركر اجاحلا ردن
 ىانع نمن درفالا لا راينا ير العالاولا نم راعو ىقداشلا شدد

 لاس اللا نيعاوإ نابر اي رتاج يعد جارح 3
 ْ ملا ونت نين سحا متعب
 نحل 9س الام غيب نلا نزع نمد املا نح يف لدهتسلالام
 سرزؤلاو مموؤنللا ل نلشلا طداقاو ينخلا» نحاون» ؟ارلا
 نو ر نلسنم ن1 نازنالا مور رصنغ كا نم زل منور نع
 هيبعو جالصلا يلا بوسلملا ىلقل ١انركذ ام لك اوس اعرتس
 اهننال يراها نماهرع .اندمالا :واحلا|لشحا
 اعو جالا لابويسنم با)حءاونسو شلا ىلا سارإو لستم

  نلكئالاهرشلا نم هدح ل نكت ناد

]00 7 
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 ذك ناري راماحلاو معاجلالل مارح روكذملا هجولا اع درملا عمحاماو
 هلل مار كلاما مول بو مرطلا دب دنس مارح ككذ يف للملا
 هذبالو تلج دو هلماو ر ناؤرسو هان دامه كن درو قسد
 ايل ائزغن مه ررلعدو كك نف مهن نارناما إد ال بيو
 لكل خرعو معرزمبر كد للم عم هاشاو مهرجرد

 رار كر دذ بسع مهاعركس لااله كا> 22 نلكم ٠
 تترد سالاىدملا ان. عكر نلاداو ملعراكدالا ْس
 ل: بمص ,جولا اذه لع كتذ ةحاب ابا لآدلا نم دحا ل5 مر
 ةقلانلاو اوبل لفشل هل 1ع 120 هرجث هيل ا'ءاىملا ويصح ل

 افتاعرخل جيابم نيس ديب انلا ايث امج اكن باع مرن لكرع
 !فتازنراوومر هادا زا نمار اى >ادبب اننلا انث انلوفذ
 ك امرا يب اذ انين هني ان ةوطوملا مانعا ازاحا اب رسل
 8 حابس نان نصولال ةيهبشملا ىعربمت اد بيبسلا ل نك ديب انا ىلع

 ماشالو .



 ؛ بايع مالك يإ عثر وادلكس سبل !ناملا لال ضلكم لند لهن نال ءارنال و

 انلولو ءارحلا ةرويع بر ومع ضدارنر )ع الس وهاد ءارخ ما يعز بوابل
 حاس ليسا دي انمل | مع بلع رعت اهنا هلع الملا نا ازاحا انمرحب

 ىاانلاؤكا داع ترج المس لعا هلاو اهل اوقع 2ءالبمردا ا

 رخال باوجلادرعلدنصمر رد برن ايل ىاديصلا اونالك نإ
 اسنلا دورب نار هويعر ا سبل يب رحلا لاونسنا لاجرماراوعتال ناي
 لمح ةرطراوب الو هادو لاجرلا نلاووسسالا | نوو هسيبل

 هامش اولا تاهرملا يا ذه كاذ هركشساال هاب نم ؟اكال و اد املا ىف

 عام رجلا نادصلا بكم رع حرد رك ءاداملا

 هبل ن وزيملاو هبوسملا لول نوع لح لبس عسر موال اها نع
 بأوخؤفف شل بع زم يإ الذ بلله ءرل د ءاوا ربعو | هللخا خد

 لولا تراغا نا جيو الا ءاوج الانف عيمالاو الاخ عملا نف مند
 بدلا جاكللا ىلر وغانه جد يىذلا يف ولا نا عمال هذعباع كن

 كاالا يبت ببثلا ةرايسلا هما ناجو رال جلاب كلاود املا ىلا

 جمال ان هذا طواش| هلوسلا انالا كاك نان لوب رئصلا نولك“

 بيبرلا ما جدد الع مرع لاه 'ةل بسم مهريبع عون عمبالانإ
 تارك ٠ .تسساوحلا ادع ثادو انرلعا ذأ هيسر هحر 0: عد علا

 دونم مد باوجلا هلميدر جداؤإلا بلا درع لهل بست ىب ساو
 جاتا زرع هلم لع ليك عا هب اوال همس د ما نم نئمالا ناكاوّتس
 ةريمب اك اوشا هلع ال اماىلال اىاعو ثالثا راهن ناثلا لمة دثمملا

 اكد لش يلطر نة رئارملا نت ذكر جيدامو ا ثالثلا كود علان نع

 ه>اكروغو وصلمالا جو ل نب ءلس ةنوشرل !اداو ةراعر ا دسان

 ال اولكال !حارشسال|نيفسل امدر نوكل له هرؤغو ل ناوملاع
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 اع ابيدر رك ىلا يره ايتو ثلارعا مجال د انيشرلا!طهنلاب نيببل 7ع -- ٍ ب دوس وبوس جح ١
 < جدرااركئارانالا يجر ن يزلاع اهبجال كلاذ ايما غل بمسح

 د لكل ديد ب جرارال ١نااوب لعله هلم ن ابو جدل اهولا> ٠
 لاخي لجل يساوجلا جالا نام روكذملا جالا ل 1 ظ

 هداني ناجل رطل تركا اذ جالا واود ىف هن داع كس« نا للع

 رازاداعرازلا لع نل دع ؛ءاربلسالا رهالخلا ايف ؛رهالد اللا
 قالا طعاا جاوالا ايبا دركرملا جالا لعل د رت ذلاجدالا

 ١ اسي رصن ئإرث لا نيكس !ناالا اهل و ول معلا يل يلام ددالالا ظ 00
 لفي دابا نسدلا ل ' اليعلا وسم عاملا 95 لب ١١ هلسم أ

 لالرن البلا لال نت ذ يكبال باول فدل ئاددال تال د ظ 1
 بالا هيك ل هلاو نع هناايكر يد اشلا بعزدا ذهر اريععلا أولا ظ

 تراسصو ةارلاجرد قسد اول يالمسسم نع وبلا نقر لاه باريشا

 لاهاعوعدا نانو ةدالوبامعاج ل عدسند و اعوعر 1#
 .. افوسلر ايفل كعطدر الر «جاكنلا جيم لل اليلااددو نا 0
 مده ا ءارااذال اولرلا بالك لراجال بح ريحا عييسشسب لا ذا ظ داخأ لإ

 1 جتدسملا بجونالاا ذهو اللا لاثوند انار دادس ل انهرانبط د ١

 ] 1 يباب ًايراججرملا ماكها دلو 3
 هر بس غعا ناو كايبعل ةوسلاار ىننللاهاو عباعانكو 1
 .... ال لوذرلا دهب .ةنلاعلا نمل برجر نإ ششلا ا ظ ظ
 2 كلا هلعاشإو بنون يلبس اسنلا ةدرعبالو ب ليلا ظ ْ

 سلا ا ءنولملا مند 9نجا جر نأ مث نجر ن علاحا ذم سس ظ
 2 هلال رازولا ءاويملارهو باههالا نأ دنع عيدلا اقروا ٠

 0 اس روبل دب يلا



 قنا كك املع كمل جوز لاذول ل بعاد لم بنا
 انياب مااببج, عقل طوعا مكرب نكي مو كلذ تااذذ ركب امل
 ثررملا برصلا يسم اويل ىهداشل ا باعم انندحا ا ذيب جرعل هو
 زج اغامبل انولاه ذمار مام نإ! انبابنالاعلا عقب نا دا شل بهمن
 بايد نن يام جردو مرهازببو ةديعانملا ضفارغاملا نن ةيائرا

 يفرلملا,يبسوناو )اش ماكل عاببصلا 'ءار شوب متم ىششاشلا
 يدي ابحلاوبار ىلا بالكف يشالنملاركتوناو نانا بان

 ناو ق الطب تشو قلل ١
 , اثالقنا هففو ردو ناس مل

 وك فل غاب ملف له رجا يلع لاعشن يسردل اع ياللا نلعبال ل 'لابسملا ةررسو لهاجلاو سانلا

 وا تنير سس عاد دلل نيعس جالا دأو كم لود نذكر باع دولدملا هاب ال هاجر نيل اىسان

 ' | نط“  .قالاعلا,نلحزلكواداناسا كلر لبس ظعا دار مقالا

 طاطل بالو ءاوبالو ناكر نيعح العلا نعي لو اذن ا
 تال الا ايث نالططإر نام دار نإ نالطلا سيشل لذ نإ يثبت
 دات ننلكب الذ ارحب نال لصمت ككل نالطلا مال نال
 دلير ازنالاو :يصرل او دشللا يف انباعبما لاذ اما دهر

 ب



 حس م

 7-3 ج00

 جدلا ثالثلا لالالا الحجر لولا لع ناخب امو لع
 كعونبالو كلذ ىف نب ظل !ههيعد نا هايار دن بحااماب -

 هايد شاول د يمانل ا داع ىلارعلك نااهرم ابد ال نه دذو ث

 بالا عازطماب ضصائلاايجر ؤب اعد ننس بالا عئليد هب
 امهوزرد بللازد ابن نا هيلع تس ولا لك دوغ لء ضغو

 . كايرينك مكاادجد دب ئاكرب الاء و بالا هلييطب نعازلا
 مشب هيا ىا جدد كَ هرحر ل و ملادعدا هيلع نالدحر نريبصت

 مارح لطملا كادر وكذملا لدعملا لراؤعال د انارعا7اكن ددن
 01 يلع هازقال ابردو ند نيلاسملا اطار كاملا سصشب

 ترتد هراعاؤب طلال ةردللا لذه باهت ا ىإ د ذع فلاح
 .هتامانتلطداو جد مل لنصملا ل لدإإل ني رع ل نا" مراد
 التلاؤ نإالاولا 35 0 دلار
 ميسا 2 انئادهرت كنايمزلاب نالطلا كاف هلسحا
 . مالاملا لا كك زب ور نإ حسبغ اجالائشلا متذ»ا )لئلا ع
 هيف ملا رومالا بلاع يان ال وهو كن نطل هين وهو ف ذاح
ل سلا عا هاو نالط عهد +ككر وعد هنئاددا

 كالطلابنلح'ة

 مم الدا مالا كبه لا ذا ليج ماها ىلا ايها عمم ازمال خو نما
 ظ لا بماووملا ل مانالاطلا عطب مادا اميجاو ةجو نا انتج

 قسم عقيالداماو نالاعلا مهو ماهلا يإ عازحالا نءاروس ديغد

 مهل عا|ادلاو ديشد ل نت مر اهردو باع ذل |.يشم ريع

 بيلا عاسلا دعم ابس كيلا !ذهنإ ك ا
 يتلاشلالاق'لطلاب فلول جال سيسلاعا دناو هقالط عنبال
 كلا قن لج بها داوح بح دد كار وصغ يف ديالا

 هلم



 نل> خ]سس عوالم تعاشلا كر «بساوجلا) 4
 فالاعلاب

 تاداللاا اع عمسلا تاداو رلا هزه الغ نازنملا» اكن ىل اسمن لا

 اتعبا ناللاب لن يلا هن دهلا لا زا ل در ئلدر إل !!ثنع لدم

احل ما تنعلانب نس انلا نئ دور لأ
 هلع نب نصر س

 لنج اال نحر ن قلط الاخ! بسه لاعاددا او اهادحإو ثم
 لانعال سس ابا ايح اكن ل لمع نيداّنكَح ولكي دانا لح دسنا ٠

 ابر |نالاجس اه رازبر لدإلا ف اهاجدر اياعاجو ن تن نحل
 امر نإ دال دلو )سم )در ان! بسس: نع نبت امادع يغئنلر

 ءاسمملا ىلا باغوم يدوب داو ال يدوب درع ىلع اللا نإ

 ”ائوزبادد مب و ءدع ملا اند ربها سان دذو راقح ةدن

 ىيعلا ا دوب نال واهرلو ده رب سايد ونبا) سلو ةيدوبيلا
 م دحاو لالش كل ليف مكمل امل ةذاذ كانه سسلو عروببلا

 يسد لاخلا نييلل يلح كاذؤدوم لادلولا قلن بيسعا وبلا
 اسري زال يرانلانط ب انيننل ناس ل افلاسو !!نانوإ

 جس الر فاثالو ةييددجوب !دافلب لاذ اسم دنع رب
 فطلب مهر ايدمئولا ما ددحار ف!بسس ار ا اًثامشنا

 بلعاجر ركب م مالرسلملا ف عانسماملا انعارصا كاد اهي ال بسيلابب

 م'ليسالا ماكح!نفاهرعر ءايصلاو :المل اما مهدخاو بااطبال و

 اساء دحاو )؟ اع _وجرلا لانككسشو +اممازلا ةدعل الا ىإإ
 ءاركاننر ثرح كوسا ىردا نوي نيد رئاو و هني

 . منألال

 اههرداننئاىماو رهاطملا بل ايبالده عب مع د ىضولا اهبخدجاو

 امعرااطلا اذه كاكذلا طر ل اكول كر سالا سشن ىف لطاب

 -اطق قلاطإل امام ابارع نكت نإ لحا لانش قلاط كيارمان
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 تنوي وهيب بييييبوورموجر اووستا» »«تاسص او جم

 لاسالا إعاقبلا كرار المال انءردار لكل حابب الاد مري غد
 اوبا -. يعم لأن امدح لكل لاك اذ ام مرمر اوبغعن ادار
 كاملا قيد د دويبلا صوزحالا ةنافل كيكو ءاسدكو لعرب ؛رلر اءاوعا و

 هزل نه برلار ضدحار كانه نوكنالا لا اان سو اسد ندرك طرشب
 فدر يل ولا مث رنمدحا زداكل ملاذا ن* ثااه كار ب ّْفلا هممت ذيع

 تافاورحا كام نا انك جالطسا عقر | لاخلا نسب يد بيعت

 ناييلالا لاف و اعرداو ا كاداولاث اهدار ممول اند
 دوب تاماذا نيم 4 حدو ربما
 دعا ان داو دوببلاو نإسملاو ام س ند در لع ىل صو لئلر
 هبلعا هالصلانعرلو كيش اج مالامإملا نم عانلمالار عولبملا
 186 انضر رول ا رملي رخار جاكم مهبالو دالضرا ىدوبب 0

 هحاكل عمبالاب انصر ايدربج نا لع اىمرحار لكدال مالم
 يللا كازا سس انك ءاسار ل قت
 كان عيالملا ىذنلا ناؤنانلاو كاذالا الادب يس انادنملا

 انجي ارا م كلغ سارا لل ادب ريدر  كلذرلا دككذ هإ ازا رع
 كيال اب يشن لامس وحلا لفن م هلم نكرر رو نلددال ههداو

 ظ تانيزسالا د از ةادحاو ارازكو يمنا يرالارش الابر دع يلا

 0 طا ةرافتةمزل نونا جعالاد ايلول ناد مو قلطارا ىزحا ئئاهجار

 7 كاتوار رانك لكل بتي ني اثلار يزن م اعد اهالا كيرركل الار

 دلو نارا كاؤ تاءرتتي 2 لاق ةنقلاط تناذ اولا تلغددلا هيحو نأ

 كالشلا علو دانيال دفن كاو ةدحانا فلاح لرخ را بعدو ىلرالا

 ظ نلاد قبح ناد نزل لج عياش ةنلاط مالا قلاطادار .
 ك اهنا يسساوخلا نع 5 م نب اماملع يرتش نايل يراشبال

 ىلا



 3 0 لك ابإل ئلاح همس نعؤالار ثنع مواطلا ان هل جلس وللا

 ش ٠ ْ 8 217 اللا موحلا!ناهرعر الطير اراجرا يزخر | ةيبم ملك ان اهل

 1 تمالخ نرغ تماوجلاسالخ ث لهو نع هاه لع
 أ لن! دعوزلا لا لان هل ايران الطلائلاح قا سس: ثنعال عماملاو
 0 باىلما ثنع لاه علال راع نا كاع ةاليعلا عبس لي ىلع

 ظ قلخا ذا سس تنملا منلبدا عمرلارستكذ ايل لكشملا ثندلاب لكمال

 ١ كو يبو نيد كلل داكرلا تل كارلا ذه نلف نكسب

 ( بغا تالخ نب !هراغدحاب نكسب ثلعع لل» اطياحا ميس

 1 يزرلا هزحإل ياشال نلح لمس لاعا هدر لنا نا اممهالا
 ١ 1 ,تشلاانونلا لبان مدر م 0 0 اها ا نسما ملح

 0 لنك

 | 5 ةنيدحرل ا كءوبج لك بدلا لفل نحلل شدا لالا 2ك اننعر

 ' قد يس هنا غن رئلطب الهلا هولا )هاذ إن اذ ينج اجلال

 وو ١ يل ثلعاا نا فخ رئلجاصبدا سرتلا لهاانا ىا ىلا ابد

 ١ المار ياو اطر ا تبدربلا اع كامإلا لب اجلاو تانجو يل ايامهكزن اذ هنامرلاو
دح ناك مو بعلسا | ذاذ ايطضْنْشم كاكا ما

 ا 7 نالاو و كا انيدرر هانز 

 ا 2 -رئلاوابا ارشغار ا ءاوللا | ذه داما ذل نرذملاو ةهيللأ

 ١ رس اشو سلو ملكا ل لد يل مريالر وذل ونو لع ماه لاملالا
 ْ ا فلاحاذا )ساهر عالر دع ةرافكال هذ تانرعللا

| 

 "اوك ككدلا هاذا )هو تنك ٠١ قهلاوع مرلفلا قد ام عجن
 ذر جلس عا هللاو ثنعال باوخلاال متسع ادن جى افللا



 ةطيلاسلا# 00 ا -

 كيب لهرانلا لها نع انا نلف دلورساولا يأ مجايجلا ندا

 ةلسا لجل لوح با درانلا لزحدب ملعدلال انال ثلمبال د يطخرح '

 طن رصخ+مراعرتو ايس نسال كئلاددنر احر ماما شالا

 مندل تكيسناو ضدلد دك تاكا رزين ! ئيلأت تلاد

 هلس دسرفع نما ا بسسس وحلا دحالن لب لهو انبدع
 التم نالاطلا موب ننانعرود طش نمنع مو زلارا معدل

 و يلارن لوب ارا دتساو بلع الاعلا علا مالاحا)ب يل
 لش الب رود 7 لا مكن ارسم نت هيدا 9

 00 ا دكر دود ءا نط مالو اناا

 "2 هردمرا[ساظل ثارر ثرار رد روكلملا نه كلاكلاذ

 ٌْ يارا ارعالد دع يلكا الار مش | هش )نس انجب اا إ رزد
 ددرع عجيدلاو هاذ نضع م ياللا نفاهنوت ع ساينلاو
 'لب ايصرح عطنملا ب كا دباهما
 ةيعجرإب 0 بع هن اهلا 1-4 تييبد
 بخ هكورداماو صولا ماما اوال رش امم اهيرطس اهب هادم

 وانلاعلا هيد انادع يضنلا ديسد !علزثالام رولا ررذ يشم

 ارنب ملام قالاطلا ايزل لاب ان/ رع ىللللال بساوجلا
 و لكمال نئكر ارد لازهالا دعا يصبر

 0 ةرشساهملا مهارعلا كلاما ب نيالا كاكرلو اهرظا ادب

  ةنكآس لله لس سان إلا د 0

 هع ةفئارب ب هرفلسم نكس لاف مدخاو لك نكتسالا بما ويلا ءنس

 ل حازسملارردلاو جيطملا6 نب لافمدحاوزةدحاورا
 ككنهيروكالا لا نت م/قئاملا شت دخاالاو داح نعر 06 ىلا

 مرت



 ىانن تيرا ةاساوا ير اجرا ةجو درا اًشل اد راجرل اهدا ل مرعع
 انهن يع يضر !اقوهارعرا اهل بالا اعد وكلا ةراعو محلا اذه نإ

 ةسنجا:ىلجر ةرلذ رويل و نسج اب لدرلا اولا كا بوعر نس
 ب#لاهرالا» هناك نان و نع ة داعم نان كله السم
 هان لال )داهر !الباح تساكاوتس ادلاةئلنلال تسع وحلا نكسسملا اهل

 بيم نازي كادر عمال كسلا ادار دنبلا ل عسب بيرقلا
 باونر ءاسل ادار دم زمركمسلا مع هنحو زيدان ل در 'لسبم
 رعب يقيم رصن للا باهزلا انمرلم )هر سما ويطر و مايتم اءارع
 -رملالارصم لود ماذملا اهل )عال و تكن ام زل يؤجل ةدملا

 بسلا جويلع ننلوللا نواس لالراءاو نسم نانا نإ هلم
 نا اعررعبراىزج ل )نباح راعرا ةيصورا ةئهرا شير ايالاه
نا ناس !نادتكذ )هد اناث الرا اغ فدل نما اووذ

 هاه

 رح اعر اسمو! ند نا نان )طلال ا نبت باوجلا الاد

 بنانلا كس هللل ويبسا ذا 4سم هالو ا اع مجنمذلا قليلا
 *ببري يمه لنللا ذه )در لحاماملاهلا كسروا بولا سارا

 ةهلل اطيح سلط اب هل ترعكسببا طلال « ره اوما الس

 تسبس مياوف مح اماولايف (اوملا نكن" تبول لها اهرعر و
 نس رش هارت ركذ عرشلا شبح ما كحاداو عرس نيو

١١ 

 كبفرذلا ا عيملاو ليثو مسالا اهيا بدسم لنهب ىل يقينا و
 ,ةاجو ل اك ناسا سس سب نا عاوسو هرب امساراع مات لعبا

 سئل روما ارو :ىزنال ا مالا امج زل )بباغنل اله ماو
 اذا تكرلب ماج بساوجلا ال م15 لب عيرشلا شيجبرم ماب هر

 ل سضطالا نئكو ..دررملاب ايري |دكاسررلا مم نب اهيلل مالا هب الكت ماي



 لدغ نسل نجوز ىلا عقد لج رار لس انكذؤي ندب يرش " دكا ليس اوجلا نتذ لاه ارسكرا ينل صاصاخ ا.

 هحر نلا عمدت عدنا كاك لاو ايل رضع الار مالا ىلإد بيولس لأ

 هنجرز جرزلا ركزلا ذا نإ بسس اغا هدلار ملا نع هيض الا ل ىقيبايل

 هيلا ا.سافد نمو سم نكن هر نكس الو !نسكالو يشل الل دم
 ةظدنلا دل ثيثد مهن بسح اوخا هنا البد نك ذر بعب له
 كسلا ثيشال د عمال امادجلا ةوسنل ادب كير كمن ي
 تدالإع ليلالال عانس ادبال ميعملا| به ذملا اخ انموغالو
 نيهاوب ماك تاجون لهن اكاذا فلاب ةريسلكاو ةزمللا
 هج ا اذاهرحا ايش عوار دانا 6 اهراعو وسل انا نم

 *بسالامادرهو !نوزلا انوودا ريب امرلط زم ارسل !لويخو س
 دردبد نعرش ىزلا مدصطلا ةوسنكادل لعلب انساب انالط
 مغارإولا كنوبعود ثبجر لاو هرتكر رهتس | يامن اور ىطم
 بعجز نإ نهال ند لهو ايم عجراسم لذب زر ولس
 يع ءلا لمعمل تن وست جالا مهد بساوجخلا لإ دامو
 انادع دولا ناد لايصفلا كرام ةرسللا لال نإ كتعرشم

 با كلامولا# عمال اعدت نايم عجزاسبإ م وعر وهن دود
 باوجلا مدالا امش لادصمتلا كك ارسل وج زاسال )صئلا انشا

 ان حرم للفشل اهل تبعا ةوسلالا اهلي لماحلا طابا
 لثد اهل لسد ةوسك حر دانشكا ذانؤسح اباد ٠

 باوجلا ال مااسايملع مهر !هانع تءامرا ليصملا تالا
 .هيلاع كلالحاد ارهاب سا دارا 12نا لبس ءاببد ل عوهرال ٠

 : - امهرفس عئطاو ثلا ف كسبللا اهلاها شيبل كدب ثيزذاو
 ع
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 عاملا ل انم نإ عاهل طش بأول ل مايل طم ]ه هون

 أهان ىئرمىودبلا جمعرلو ردان ضرامل تافدشو يكّيل ااهطرشر

ن اهتز مزلب ل نمثبلا نعت وللع اذ ةيهْتب نداعوول
 ظ امم ازيظن

 جالشلا ئادرع وبا عشلا البس يا ينا لييصو ةديلأ

ال تسمح اذا اذنا يلاززلا ماهالا يدان ف تنال يام لم
 د

 طفسال هشام تن لاو هان رك د اا يلافلفل تاوالس اود نازلاب قب

- داب نال انببلا» كشباذا انججا طقس اجار انيلاو رو زوما
 

هازمنمرلا تلائأو ةييلتسملا ادع كبش ان عانوشسالا
 صاع رذغ 

 اعلا اطرر ريس اهشاذ يب اواهر ارئانيز ولا هبال دركرم

 1 ٠ ل نادرا لات ليةلسس يا

 نم نزح طانس هارما نجو الا ذادنع هنزك ف ارداالو اثنا لعل
 ميرا يارا سانا عا لادطلا داهجو د ن وكلا الا هناا

 تابانصمملا نهانا ناصح لزم مهروعو عنادا ناقل

 ةتانهحالد ماهرالا ىو رن اراعدا هما لاذع تدوازل ناو

عرعو هغرا هساابا حو اناذا ةنايوملا اهل تشاماو ايل
 م

 هسئبل عامسلالا ادم نل علا لاذ اتءاصعاوجو دئزلا نقرا

ىولطعد ما للفط مس لاعا هلاو بع
 اءاعغدجر نيد نسا 

 انعجزلاذ بر زامراع ىلا ماد بالو مالا هاجر زام ما ءادار

 حو رهارما | دكر ايل ندال اجو لم مالا لال )| يه سس ىبإ |

 تاق ببال لييعل اروع هجر زان كل اكرلاث تالععل نانوحال ني

 هوجو عماول ة لانصحالد بملا مااداو ةلاصحلا ها نم نايل ان ازودلا اه

 7 هلا اههورر هفلاطملا نع دان اذا "لس بل رنا يبي بي
كلاو ؛نايؤحلا !ها اهدا كشداذ دلولا ةلايطح نإ يزول

 مدنا ار



 اهقباب ةرربلا للا لهد هديل, اذه بلاعب راب زم ١ لون لو لا
 0 اهلؤنإشال باوملا ايلعالا دط ب يبس ناسو و نتالغا تسب
 20 سلال اسال ابلعالا هدجا هليس الد ليسا ايلهاللا ال
 0 كمان نجلا صال كا ادداد دوبيلتملا جرج ىلا

 اذا نزف نلّتلا لرا كاناذا ء/ديسم رضا ىلا
 لت ارح لؤي اد اكأ داس اوبحخا ةراذككاو 5 للا نع لع
 ملفد اطرل لاذ ذا السم غراوكلا كلعو 'ندالد كعساضن
 ] كاذالا ل اضلما اذا ملون لوفلاد زلبا ذان ريطمش يود
 3ك لالا ىباؤلضاا داو يرانا ءوس رع ههرلبال تباوجلا

 لح جالس نع بكذا ادع عوطشللا دون لولا 1
 اهوزعر لئلا دولا وا رحلا ةرشس 2جال جرصلا ىاصد زحرب
 | ذ_عهرجونال تس إو جلا ىفذ اهبل به زم ف فالح كن !هر
 اهولظم لة نيد ليس ناو زالكلا علان بو تصل به ذملاره
 تكآداروب لن زلا اع لهانابنرا 'يرلا اعوبغرا تراورغشان

 2 وئسوهندل عرشلاعاولظ تساوجلا ةرئالا ف هيلاطم
 اهرك نيه رب م معا هاو هذه لاو ؛نخالا ا ةنلاطملا
 انهارضدان ةيمتسال د قدرؤل اسطول ا بسقف اظن نس عار
 تكزاف محل اهاهونااعابا بجو دماعر رباولند طلخر

 لاعب نون ج رهو كالطم ارما ايد اهب ضد ابداع باسل
 ةرسجر ةطزجرشع جر لداوخاد لحن ور لعاب
 مولاه اب راكب شرار اش اهلتعر م هلع سكد دعو لدغ
 تن نيرا انبامل لذ ام دوكزملا جاكسل او امل ا دح بلع بكر
 لشد نا ا لن نباىسسارعم رخو انعول دج اهب نامالا اماكن يمنا

- 

 اب ا



 هع لب ئداربع كاكاضيالا ء)صحاذا سرل الل نلا :رزدعلا

 تاناؤبجلا اه رعرا ةرهاةبلكرا لجل ناكاملا هلع لغلذم

 فلو كررملا درماجلا ذا ثدوطل نبا ةوبلا#يدذلل) علولدللو
 3 الثار ابار رلارهجل علا لانا دحلان ادد دقلا بلقلار ا

 تازاضب بر مهدلع يعد نب اريدال كادجر اذه زكر نكراومو
 الل ليلا ارسال مااموع اهبحا هنن اك اوئس قلال ان انعسع

 انظم ربال ىلا كلناكا ذاادا ايزهر رايح بلعلالا امله ما

 انهاهإع نانعال اذب اوعما دعا يبه ناجم كذلاثاو تالثالا
 م ائلدلا طرح ؟داعلا انامل انب ءاالعل كفللا اوس لاؤد بو

 غيم اكارانبرا البل ولان اان نطل فاتلار ابر الاربع
 هسرادع داشلابةافر مماهولعو | وبلا ثلاكا لل سسسسم

 باقر امال ناجاهد د اعد انلدا لاح ل حباسشما ننفذ

 امس اييدال كايجر مذ اهداساا لادراعاجإ اهلا كذ نار

 اهينراعدلال انعم ليد كاذ دوال لاقل _لندرهر ايرعه |

 وع نيس صافلا لان نادلاو نكمانمع نازاحالاو صراع

 ةلفاملال عرح ةلبسسعؤساوغل ليف اهند ن انمالد اهلنا
 تكلل من باوحلا دولا هيثم نإ فالدالاو سشنلا ايد

 ا ب كاني اه كلذ انقل اذ يسسم

 داك هراعال ر برادالد جارجر ا ع رسبلو نشفناطلا
 كوكي ئداشول تكد نولك له دك ةولعوا مولر نسوا دمد

|نمردار اع)نئلاءارعد يف هتراو كرذ كروغلا
 نيف اطل 

 اوحلا اندم ثوللاراع ايف كعوغدملا قلاع اهواي ا
 ا لع يعدملا فلابعو ١زه ةلاحلاو اولا ره نسم

١ 

١ 



 اعاجإ وبن اقر طر جاخارا داغر لارحا الطي الس“ )عا دار ع ١
 ركسزكي مداد ثرلا ذه تساوخأ كامل سيق زحالا اهردا درب "خا

 منعملوا يدرجوملا ع نيم مالا يضداو تازاعاال د اهليس
 ه٠ليلغرع دملا اعد ضوواسي نجع ملا فلاحا اذل هبا
 يعاالاو دج هلك ع داالا لش رعرملا لاما هل ا> نشل ابد
 هريس يعدادلاو ةلدرم ةرمك اند ”لخاعلا معاردلا ثيدر الج

 .لاسلاكاونشماالا ماليسم لحوم لفلم مان اىلا ىلدد دع ظ
 مكانك نشره دانجلا ادام تساوحلا !ففها اعبإ دايلابو | ا
 سنو نع نه دانجلا اع داو دنس لسلقدا ةيعرشلا مولعلاب أ

 لس ئعئورلراةانكنهزد معلا ناك اويسن ددلا نؤطنا
 مبادل مول > ارا اطل | يطع اذ انش ترم سملا معاذ
 : باوجلاو الا لا رام ان ونح كتارا قوز ساشا 8

 نإ ايلا مسننل مر ىئرشلا سنبل كاطلسلا ايش لا ذا
 اذه سجلاهو ن رهاحلا ا ةرمملا يوسلاب
 ةعدرإلا سازالا ردم عاملا 1 لع الو رمالا ىلا مانع يذلا
 *دصخحررت رداح الكولا ينم اهرزع نر نمل دهن لح
 : كاذ لورشس !نقنلا للبس ام نكد ناطلسلا هطس ملا ذا ذه
 تيا ند بزل نوكسلا ري ىذا در عونالا اعر دين
 مثليدزلا اننادا 5 هيد انعلا كاوغالا ماش نمازللا
 ْ دراجبالو دجال و دخلا نعاوتسو ءانزب ةلئب ثساقو لاسا
 20 تح انتكإ درلملا نان ءلقل دبا ير ىتد اشلا بلد
 .كااو زرت زل لذ ىلاغن لوفد ىتئاشلا لرنسإو دارشالا
 اعلاءلع لونئانمب الدنس وثلس دخان مصل مخب اننا

 .ملشلاب



 يقر ساولا ايا رر غاي! ابار راما ارد بدا مدن اليسا لا ماليسلاو

 اذاني علا ععاذر ف راشللا شرحا اه ردس لعل ويك املارقذر كلغ نبا

 لابو مالسالا ني إرؤنل دحلا اجا نإ كالو لرا طيسا ذاركاكلا لد باي

 م نع ءالدعلا اركذ طوقس ال ارلظع هللا ١و
 كا

ونولا كادر اد د> كتان ئ ابار ر رانصبلا تام نئا ذه د رزملا
 تا

لببسم اهينح ملا نع عرش ااباور سدا لاإل
 ةيتلانر اذا ع

 ءرذع ددالد زد ”وجلاال مال شلاب رملا هدرلد ردك له

 كولاماب كاسالا لاذ لدر لس !سشلا بزلدو رمال

اسانئلا ىف تاركا دع اه تياسانؤاإ
 كرئاماب لود باوخل

ا ف قلاعب لاك لا بيايساد ءللؤف ! ارئسو هب انك
 ةسيلابد هرمل

 "كوخ عطب !عرّرلا نمندككا نإ رضا ذا إس ان لا ىلا

 الد :ورلصم يف كاكاو مذ ةراهلا هرط ىف ىازملا ناكل |

 دعا ةيكدارلان يداشملاو دونما نيل وع !عانإ]س سه

 لاسقدا كرر لكن د وع سنا رج د راعنماووبع

 امر يزخإب ناك دسلا لوُهي نم اع بعإ املس
 ءبذعو رزمبر ماب باوحلا ابل هر نيدلا ظانلالاب
 كاولوسا| لا هلعمبلا نع ر غر ود ئمم امال بسم بوث |
 رخ رهن كرت روف كزلا كار موجوع نم لؤي: فاي

دانسحلا!هر تدارااذامو يه
 نشر باها ًبواوم ن!ض

 دل انلاطاسم ل يزلابو ركتوب انلؤغسا ىذلابدارملا دع هدد
 ,.تالضما ي لا نهر ىلع نانسحلا) آم بلع ههنا ىلبص

 اهلخازهحال اهنا وع اه مل بس أ يع هدد ١يثن ةنرامن

 تام نانوع باوخلا هادو ةؤيلذر ا ةئيلح اذه



 ةنادعن عن رلونب مهاردا ف ارغفبلا تدب دذد روذلاد
 رخاملا 2 كحال حس دك لعا هاو
 ثري مثملا ميرال "فال ضدها لا عفه ل[ رسسح يصصاوواللا

 تتييلالاه ناسا غيت اا ذل يسمو يس ادودح ف نوعالد
 ما ىعدملا اع ]نو سيملا ىف ثا ردالا فو هسم>ي لاما
 ظ تنال مار ةراهتأإ و ب 2لد انشد همزإلال سا وخا دانم ما

 اا ١



 داالطس ناكاو مايل ةرايس ككدا معد ىرعرلا ىل انس ناكماذ

 مينب ناسا ماما اذا جاطسسلعا هدا غاوناسحا لقوا فشراانع

 ساجلا لحام كش قيوم اهب | يبد نها ماذاوإا كتمرادلاهنهنا اع

 اسر اهنم امجلالاو ل ىلا رحا دبا كلساكانا 3: قد رااح تال

 >:رإ اهيكت !رحانم لكلا ةنيدر اع ران مرذا قذولا هند كداكولو

 حد الملا لس ناو نشا ديلا لالكتملا يع دملاوب كحول يغرد

 مرر يت نعبر ناكم عج با عوبهتسالجر لس موبعلا لع
 هيا نل قف دشن لن لذ كاره لال د اطركم ناكدن يعاد ب ني

711 --- 
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 افلا ا ساو ناعو نك تكز رعر رحاتساو نهاكلاد ييكلا اع م

 ' سفنلا هيب نسال هرسلددا ىو لع نبا عننا لوسار لاق لان
 ْ حد عم دابساب دوادوناءاقد داراث .ناررعيسلا نن :روش
 ١" تجرجولا هلا ارب ار_ تما كا ةيعادلا نقر لكلا ايار اود

 امرا كلواابالاجر اسراو مال سال امددها اج د دذز لها ديبغ

 دارع ركن لاق درر طنب كاراسو ناد ماشالذ قر“

 رربلا دومسسو ا نع لاس ءارر مهر الو مظرر دي ىإ

 تلك 527 و كح دن ىلع دنا كرير نإ نحدد ا نقر
 بساع ضر مسو ءراؤلاءارر لهاكللا يبسلارممر

 د دلع سا ىلع بدال وسر لاس كلام اب اارع دنا نشر

 ملادعنو لع نبا ىلك هنلا لوسر مهل لاوخ لع اكل نع سانا
 نوكسذ شم انارجا نون ردت مبا هنا وير باول اذ ىتسد اومسبلا
 لؤملا نم لكل اهئكن و لع نا ىلصفلا لوم لاش اذح
 هم زك'ءاهايهم نرطلود بلو كلا ف اءبقلد يملا اضيع
 كرس نإ هلع هلا نثر رب ره ىلإ نعر طلصو ىدانعلا در
 تادا ل ودب اه هذ ديعد انهاك اغا سل اذ اي لع دل ىلبه مهن |
 الير ءالسلاو العلا لع رجم اع لنا امام دق ذ اه رد اغا
 دوسالا نع رطاون مركو الآل لان هلع دانسإب 1 1 دولا
 تعنرغسعو ل كاملا ل دبمرعر م ديشنر اولها ىلا يشار

 بيلا السم داب وللا ىلا غر داّرملا ءانبركر او يلم يا
 اويل المادبعأل ماي لعوال ءاناجوه هو
 ,(محداب ليوع اع +بدلد اهنا نع ا
 : 30// ا ايجدنج رخو ينطاشلا داع اهرتقالار



 روسالا "الد صح راب رخانذ الغ معزا كانوا يف دودعم يد لحجر
 دلاو ساردلا لس ءذحار ركذر نكون ماراع سود اصم ناشد

 . ثوناي دكذ جروب !هد نساملانعررقل دك د بيس بببللاو

 اننسرلا ينج راننب جوت بيضاوملا قف هوكع جرت طهر
 قس ه هز عاى جرع مالو يذ هنوكنع هرصب جرش. نان

 جانب ما قاوساالا يف ميسا كوجرمعب يزلار | يمل ىلععا اذن
 27 ددغلا ل كولك كاالا ل -اوشالو ككذ در قسم ال يس اوجلا

 لعد ال ماو !هاع اصلا قوس ى دويدلا ةليسميعرط

 تالاداوم نب ناك إ بساوجلا ل ماحب د انحا ذا كاسل ا

 توسع !هالسةجاد.رؤلاوبد رررهلا مرح ةراعو !ويرلاك

 عضو لد عندما ءل ولك اهي زحا ابهر رطب لإ به ذم هزم
 صخر | عسل وعال نع اننا ئهر بساويلال ء!صيخرلا ني

 قسد !هيلا و ؛ هوركنر | مارحوش ايذسد كاسمالا لاا نإ )سلم

 بن اي لذ درك ام بسس اوما ال ما ةرخاملا ل كاع كل انبرو
 هلك يملا قياما مارح ادار لاعب + دا لسنلاب شفنا نلت لع
ر !صويف قفل ا اذا ةويدجل يوت ميس بسب هنأ رخال ف

 ب اكت

 دالزرفا ذا خليسس هع ليزك اغا تناو ةريص يدارامار ا ربع

لارس اديس نوكت لا نكيذ دلولا لاه نسب دمار ا دجلاوا مالادا
 ة

 سا اذإو :ييباوهو عندما نوكيا !دبعر ههاسشناو مسلاك عوجرلا عن ام

ن لكل لد ىبخا لن لونج مر نيلا لكل" ل عوضرلا داراو هينبلا
 تاخر ب

علا تيطملاونا هشالشلاءاينفؤلا لف ا بر دتكد نارها
 "ةيدانارسخاوبأو ى

 شماوع اْغددارشاالا| بايك ضاع ىررملا دروس ونار ير اجا شاص

 سنيسشتس الويب ار انشا يس اباوهتحاو نو زهاب ىيبئار تام وكذا

 "أ 22

| 
ٍْ 
 ظ

ْ 
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 كزلاريمهلار فيس رن ١ نهنلكر ءزئس انادعا )نه بساوتملا

 رهط مدل لاول ٌنح لاقت كون دال ةيييسو ةريسعم

 5 لغد وما 1 ايدو ناكل هلم لع هادا حوت ليغ

 ' مل عيرالاهاللاو ارز ثالث لعل + ارذكمه ارب رئارل نار يدانملا
 بتشان هل لكما اد لسالاا نال نينحلاوب ا ثنارو يدايعلا معاع ونا لاذ
 .لقوإلا لا سلع كاقم مرش نا اعيد طساومب نا نكير ىلدارلا

 8 تول داما عمالار عوجرلا كسببلاد نلاطملا رتمابرف نار موجرلا
 يان للاءاغا 00ايااعب اوان هي مدجيب ابيب ان هريرسمملا
 ظررشن بسنلا نلعب دع هدا نفر بسس اجا هيبسد تبغ لهايبجال

 نركب اهبانل و انكم اهبها دار دوكان ركدلب نسحلا اهب ذكبال اهي

 نأ عاارلا ب رذملا جالا نا اهذ دبا د ثل انك نس شدا اذه ىذا
 تكلحاملا نيكل دا ساق دو نط حاملا راع فاييسللا بو مم ن 1

 الس اًحدرلكال داوا وردم كنا« كاذ دنبلا حالا ثار ة اج

 اعلا انؤناوبو وبس ايم م هئترر كلاكدا ثرولا'ي انامونا وو
 . ال جانا ةطدضالا شع يدلع الاخ ان مصرع يي
 هما, سس دول نيهررالا هش الث ال ا ةجراالا ةييلبحالا ةمسالا
 ف رلاو هيبلو هءارب رشد عافشسالاوهر +ا دب ىلا لمع دا فب رعر

 هاير انشش اره عافشالاب فن د يبلياسم رانرالا رهو بيش
 تررشعر نس تانرالاو كون الن ازبار كاشاو ةحراو ةاللع و

 ا 000 نب رشغر تا ونال الدان

 00 ان وفله ننسي نيم اد هذا

 لاين ةيعس ان للسيل اه | نووي هلع قطار بوياطنبملا ؟ مزج



 اًمرهر يلازبو نايس يبا باينحاو ربا لانس يوينلا قرتحر
 للا نلبال ىلإقن لاذ ب نلكنال عاطسسملا راع دال نلكملا عاططتسا
 تببو جرتي ىلا يف ميلع لدحامو ىاغن لاذ اوسو الا الطن

 تاي دعانا لنمو نع هنا يقرا ررغ ىلإ نع ىرمعلا

 نيالرذ يساّن حال سم يوطاسس ات لمان اذ ساببكبسأ نا كاذ
 ينال قدر هباالا بيقلا نضضراماو كثاويساا لام فعال ل يلاوت

 ثكاريقلا نا دع هارلساو هنااا لق يبان نينلس كح بذا يلع :

 ا ع بان درر اوم ثريا

 درلولال بع وحلا مع دنا سر ايلراما ثامارك فر نيا
 تن 5 او لاح هناالا تادرلوملا لتس ةطاحا معرالالنلسا
 ال لوس الا يلوالاو اييبالل ىلا هبا العام تلوججل تمامارلكاو

 موو تاءارم لبس قسد سيلا هاسبنلا نا مهلا ازهر
 هوسعوا دز عورع شاي بريد م نكنوع يبد م لونا ا
 اونو ملعب يلارومالا نم هراعو رولا ف كوملا !١ دكاعد علطل

 انجاب اىارال السا ءانلاع يبلع ءاعره اذه سلو ل شننسملا
 'ايليدولو وإلا ننال وذ يدان مل سم باداعلا اذن هفلا
 اناحانل ئارلانب درشلا“لالا ىدم يب وحلا ؛يالا ايبغ اانإرذ

 هايل صئالول ارلانل مهراكلا دلشإو باد لسلك ملال ناؤلا
 يري يمر ىبج ا ءانح مكاعلو ءيوحأ سيرمل هةناب|كشنناال لش ا

 " يسار اييغدرلا نوكت تب 5ك رول رغب ازد اكو يامال هايتس
 - لابع هانلإلا | ليلد ليلد يبا كارثبلاب_ نسال وهو ىف غلو كاع هد

 ا لولى مملا ىل كداب يتلا تدانإلا انهو يبرر

 لد لاذ يدرس باز كامل ءازغش نيبجتالا صعب ايم هامل

 مجاب

١ 

 ا
 ١

 ظ
| 

 ظ



 دوععتس الذ ل وسوبال يذلا ادار سول يده ند نيسوملايع

 نماًونمو هلالزعلا ناوشو ىرهدارفلا الا 2 لد ءاانسر ىدح

 يسال عده وباب يا عبطاباملا نع اياعر ربلكا تالاظد ماقسارا للببا

 بمغسال نك دحا للكل داهوو بنومفننلو ١ تو ليسا ىرملا مه دا

 مثمنا يا وهرب مسن رن هرعر سورفسأ هلررئالسال د هب

 عاش ن مهاب اك كار +نومقتس اوما نويبساا يع اردو

 باقل او مو نكس نر رسب ميل عننا يلع هن جول
 *«ثومهلالو نازبلا مل نش مولا ىلان دنا يبغا اع مباعوفو

 مسهلال ءاذ دبس اكس نى نو دان لكبا دا يلا ازئر ل
 .هدساوتب لذ اطاكدار ممول دهرل مشمس ايو هب معلال داملاو

 تاؤشاا ىلاعزانن نالدرإل مالكلا اوادنر نيلنلا

 للا! اهردا لاقل طر اع ىلا فدع ها لوم دبع يس :رنلا

 مكلأ ينحرحر ؟5 دعس ىفعونلا كيا زد نلخر نينذ ف

 علو كانذردوهو برب سلا كو ليزا دك 7
 كاطع تالا حس اولا ىس ايد بيصملا نك هلال لخب
 هاتوا يغار مضوم ىل وقس | هنأ باوسلا نخا): بازبخا ف

 ] نع ندد مزهر لبا قود ندر تلا ىدحا ترطو اهساإ

 كر دوهس*ال | نادر ماعراعر ىيسعلا ف كن
 | 00 1 هنغ هبا

 1 الوهن والوعي باعمإر دعما باعما لاكن هنالوت
 ثان ممراخوب ىلا مه نيا باعداد ايعملا باوما!نِد باوجلا

 تايسلا كا م, قحون يذلا مهلا يشمل باعتاو ةلجلا نإ ىلا
 مس اياب مهن كورخاب ىلا مهنيل | باععا 2كبورانلا ىلا

 : دنيا ءامالجو لالا خاب كالا مهملاوتسلا باعتاو



 سما

 هل اينمس يع يلا مض لاىشنملا باودر ءالسملا يلع مدا نيم نع يزل مه
 اوسلا يل | هدا ان راردلع فلا ىلابع هلا سرير نا نيويينشلا 3 كندا

 تازيإع لسانا باويسا لايم نعو ةنخا تاما يك عر انيدللا

 ةلبدلا كاز باول لب هلابدا لن لوكا كانط انا روس
 ىلادثوب ال وير اذ لاذ نعدسا لي, ىنما نعاس عد كينان

 اس نوير هانعا يسعادا انيرإها نع مون تأ 1 مو هاعددلا

 روس اعدارلع تارئد اذ مهنا كوين اي كيت امان لش !يسبانم

 رغاو كر ل صد لوكا كايضعا انا "جملا نغرلا هنا مسل ريوق
 دهناانلاول ىولكا هك ود طا دان مد لانالاوه كما اثم 3

 نودوهر زرار ج لع لجر عود ةرع ماو لان

 دال دهاهشلا مو دع نم مالا وبما 0

 انم جل ادذر ريعسملا لاسرإما نس تاما اسس وب لابس
عا! مك دع دل ا فابعونلا بيحب ماما نا اسر ا

 

 تثيبرجلا نإ تسب ابماد معا سار ةوملا ىلا

 . ايو ياللا بأنككا هلس عبس هاب تن ظل فم ناكول لسه
 عايشاإإ اونعرمل سائلا ادع ىد كبازك نوم بانك ل 5 عارقد
 باك الك طع ىنه ناك نبل كاول بجاوخلا كنع'ةارتلاو نم

 اهنا كايبويع ناار وصرت قالطا لسسسلو | نكو اذكر ويص
 تيداحاوعوسإ لى! يبس عشا طخ سمن كسبإ نكي
 تلاها يي داحا !هو ثيداحا هلت ما رلاوناس يشم واسسو ير اهلا
 تايب اب لاممالاا ها ثيدحاما بوح ءارناوم تايم
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 ادودع ليلا وسال مالكا ثيب دحو مدرلادج يدها ةزاودس

 اربع ييداجاو 1ّى كعشا لدتا نفرح كايا ٠ تي زهر ىانما ند

 4 ردمالاو هداد فإن سو مسعر ىف اولا ميم لح المس

 ةلاط ان ثيداحاو عود رع تب ره ر ويولسملا دس اسال انيسلاو

 0 بساوجلا عج نر دانت را
 ايف ديب سال زاكو ةروكذلان شما اهل ترجاََو نعسد
 .٠ هم دسك اغا هنار لطائر ركسملاو نيينصلا) نسخاو

 ظ 000
 1 ال لطعإنوغ يسساوملا عد رعاه ةدس ئلا ةماربلا ضاذو

 طه مان نإ مر لع هدا ينلانع عدل إسسهل !صإ

اوبش نايم مودا فعب دج نيرا نما رع
 ةرصر يب

 «جاو رام ءاينور ثد :دحلا اذه يساوخلا الملاد اهلا

ة لوح سلا ةيبسنم ايلكذذ طر هباهحما س ةعارح
 خلس

 و شراي لع يلبع دنا اور نع ثب دما ىإ له
 كف يبون

 اوال ماا ثبرحلا نهلاه هلاسا لك بر دريد بر
 8 تنيغنف هايعد ناكل ثندولو د كبانوهرسلا يس ل وخلا هانم

 "ىلع ليد ونملار لجو اعسافلاداوسشالاد فعلهلاب هيشاند
 اد يللا ثاهرسصلاب نلطملا داكلاد يويرلاو رغلار ءودلإب

 ثنأ# انثللاو هركش نردح هلع نع هلارسل !؟كلكذ هدد ع

 .٠ ككئاعس لان اك لع سدا ىلع ويلا نا ةراعو ا لاسم مويس ل
 بف اج ةلس سفن الع كلش ا ككل ا ليل عاش صحاال
 لاهاي نا ىبحبالا ةيصرم مهو |يصع نهال انسام ثيبرحلا
 هيسادر مسأو كبثكا تباويما ينهار نفد جيت تبردأ | اذه

 يناونعلا



 يلاعنوناءارر ٠ . حاطدالا وعجل فيا ذه بسجساودحلا فبارحلا

 ديا نع ل يداها كاهغ وهز نع هدم ف يفهوملا

 . كارهانا فساوب نع يوما كادلا ناكساو ميلا عب كاعدجات

 دحا ابان نا بلع هنا فيش قسما نع |ىيبعددلا صر يدب يا نع
 6 دارك ىا يدك نيس 2 مهرااعخازذالا هدا رلو س

 فيلو كاعرحاي >ار ا علال تيه داس ادهر سابعا
 بلط ثبرح ل بسس جوزعاي نكن كار مانانسوبو

 باعهلار ءىالا ن ءارر ضر ميد رهلع ماسك يع نوب مرلعلا
 ىلافاوباءاور ابعاد هارعم ناكنار ردع ثبردرهبا ١

 هداسسا | طلع نا لص ونلا نع سا نع دنس ل يفسوملا

 لتسير إس نسسصرعو ناهلسي ىتمح نا كفييهنص

 ثلث اير ير عيمدوهإه درخار ارجوا ير دال رطلاك يغأ

 يلعبون اءارر يبلع ثبب دحر بساوملا ءانممانو مالا
 هدا صولا شاة نظم اؤدصلا فسنوب باير ىبصوملا ٠

 00 مهولاو كش نولا داقن ان فيدس ىس بو أن بلع
 حسسيع الرس لوزن روب عقباداهلا هانم ناكل عمولر ثيرحلا

 ””تدلارظنر رلاراكو ةكرلار ظن ىح مالسلاو ءالصلا دع
 لان البانالا !ءاننالا ل بارا لضناإل هع ىارلا قكشس
 لسشال مالا سنن اف 00١ لياواللا اما ى اره راخ ادد اذهو

 4 ] ةرعاشلا فوثد يبدا فب /

 2 ضاعماكلاننلا نو هلجالج نب اًسمعولا ةسظ اه

 نسا مال هن اخ هلسلتلا كلب ككاو اهب قكلس اههدازنل انس
 ةئيملا ذنب داحال انلأعئ نك م عمرل ثب دحلا اذه نا انبن ]صيد

 ىف



 بلي

 ترساكلا كار اوما نزلا فوم لدا ناب سكر ئرملا ءانكي ىلانر

 مم الارالا ماع نان ثيدحو مرط» ولا م نيردانرت مرج ثبدكك
 اارر و عربه ره ه هنا لاش نلحلا برج )سس سرش هروب
 كا فسروب ةباور نتي صوملا يفسن ولا ارث بيس ويجلا ةيئالا نس
 لاجل حاز اذ !ع دعا ىبصونلا نع سا نط ثااننع ةرطع
 فساوا لال نرودع ثب ردرشر لمونخلا كالا مهاد مهلا كازع

 بريوشملا ثيرحلا| زه جبسم الا نازل ئيولع رافع انا

 تلويحا انثما ارز نند تءانوه له نامل لن نع لسنا
 انلعِع ل وئام نإ بسعر ولد دانس اب دو ادرن |هارا_ فيقلص ره
 يىليصورلا ند شع الل ساذ هله هلا عر ابلع نا لن اند زل

 مع كروب نيرشرر هيدي ع رجا اذ تصل! كش ند |

 كغ نيا ىلدعودلا لود يضافوال ما ممم دع لهئردالاو ناواملا

 ليظنااهوريعو رئت ال ل سن اك لهو هالو لقد هال رم نرك م نص
 رو رلظ ىلا نس )دا كاك )هلت ىذا يضامرال مالم
 ملايشد ايما نكت كاد هدد دع دامس امل احالاد كاكاو

 تب اذان 1 ةمالالا» لدار ايابد )يضم اكاك نا دكت ن امد اوس !هو

 يسفر ادالا ثيدحلا اما يبس )وحلا اهل بشد اونا روب ىإيع
 "لي ةلرسواود هالوم نو مددعسادبعارن | ماو يك

 ساس دحره يلدؤلالاذو اربعو يدمزنلا يسعون در رعب
 اههالا معو ناشلل اذه لاهإ مه لا اولا دنع ثد رولا ذه نيم ْي

 يلقد بئكاصير بو بلاوبو رعا كلكم يان و انهن يوت نإ
 هلع هاوقر ىئداشلا سرمد ايدج تدع ونا ءامالا ا نسر
 ساعت كاذاج يسال الد كك لد 72 لع مهلا فص ونلا دارإ

 مارمال



 ابل لها ل ان ايوح هدا يفر هاد ان اناس نا ثب وخا اذه بيس !نيو مل ىلرسال

 *اللرعر لاول !َر اع هنا ىلع هارويعار ىالوناماو يال رم كسلا دعني

 هلل | لها اين اولا لاذ دنؤ الون ؤنش الرد تنك لكي لعن ىلع

 هديسسلار قكادار برلا ام ائرشعرغ مث ناهد يلرملا محا لا مظواعر
 ىاعانلار « الخ و يصملاو ؟قيدملاو ؟يلع مهشملاو ةيهدملاد ديدلاو

؟يربعلاب ثنلعاو معلا نار هراخار عاملا ة*يبيئاز
 ءلييملار 

 هل نايا وماقب انادإ لم تع نبا نئرايلع لا ءانركن اد )معز

 اح اردو رك بييلاو نعنع هدلغ هير ركل نم ءئلدإل و

 هداركرا فعاذ سللهنا اه له لباقلا رن سما هارعر
 ةعععلا ثيدادالا لاذه لال دو سلا لها عاماب لق يلم يبس

 اد عسل و ركب لا يراد رش دا نيرهلا ةدوب مثملا
 اع ماشدا ثبدحاداو اهرشع نس ماش ب رششسل عطوملا

 هن ايست ناذايإع هنا نكرر لكن إ اغوشفا هنإ لل سسلاو

 تارزطئالو نيطائملا ضاؤن اك اهي وك تيب مو نيله املا اه ىشنا
 دست نوال لاذ راع ايل كاوشذ ا نركم ءنلبالر دداو نرك

 ,لاعلا بزل ربع لود تالخ دانلأل ارا ذا لب لهاد "دل
 اسال لا باول اهل شنها يوك نكت داس داود ل هدلؤل اهو غاب
 كول ضد زل دا هناا ينو ؛انرك اماماع شدا هوك تين ف نا اي جوال

 «تايغر يشن ماو اقلام هلم عا نولي نا نها ميشدا دهاو

 تاون نا لاو يشد | نوكأ مزل الامر طغف ايعملا نرعد ىف

 -*لرذاءار امضهلا ةفرمم ف عدرا لضفلل نال لضلا
 هسشاو يل ايه ناك لي يبه مالال ايل ا نكت م نا ماع اذ اياه ثامال ام وا
 اظل ءايرغ ايهما ا نوكداقنلعا مريعو ثاعالاب طع نضل وا ناك

ْ 

ْ 

 ظ
 ظ

 ١



 يدا ىلع دا اري مرش : ىف نيطلا سيعسدر اهرس اب ناملا يف اج ذل يد نال

 ة> رد راش تاذرحلا ديس ىادتذ ئركار السلا ركالا و
 رولا الع ةيبعس ايس الدر يظن دبام ركن راعو رك ىلا

 جرو نك ذا ؛رعاغ كحاجرو

 ديل ايما يالولا,نحادأ؟ ع دنا ئعر ابلغ معز نئرلاذ دناوهر
 اعود وقل ااراابر لاذ لاضنالاو يرخاز غار رغو رلكت ىااطح
 ندا نر يلغي ؛داويعا نسخ ناكرذر نوسا مالكا نهال ىلالاغ

 ماشلالها ءاوع لوزد يذلا ثيدخلا ذه )سمته و رمل لحمام نع
 همس مهارا ف! ءانر فرار ىلاث زكي هلع املا ىلص يذلا نا

 هل*يرشلف ماع انعبا كولوفبو زحل هاا 0كلط ؛دحاو
 تدرب ادرإا ١ةرس ىف سرعملا كيد رو ربك ويست هرزدست

 لاسعالو خوصودي العا بركذملا ثدددلا بسم يللا مال عا
 كغيا لإ رلاللا رايد نتكايم وك دملا رسال نر ردها رحارل
 دتزروب حاحا اه الد جلال ضشسعال لسد سرائملا ثسدإي
 لعررالا داش ىارمس كا كاني كالا اذه خل يبسع جن نموا :
 نئشحلا لا ثيردلا اإ 'لليمسم عوتاره نسبا باوجلا عمره
 لونا دس جو كتابا ناد اهزجلا )ها بارشسا وس م نسحلاو

 اثيدؤن لدرهانيمادوال ما جييتهره له مب دلا يشر هنحلا لها
 تاق هلع ندا نثر ير دخلا دروس يإ نش تن نيلدهو ناش
 بابشاديسنيسلا» 4 ١ !ن بعس ىلع دنا كوبر لا
 برنار عد ثبردح لاو ءدمؤلاءادر الحلا لها

 لو للك ينال او عد لص الوم تاكل نع نبا

 قر
 ايل

 هك

 . هرادوا ناس سيل اسر ر
 د وللا نا رؤس نع نيم لا فيعمل نا ييععلا دج اسالاب هنا ير

 وجر تكور
 ويا

 ج0 لا نر

. 
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 ترمالاو نازالا م نجلا لها لوا نيس لا ذدع ايبخ ا نهر

 فرنو نسح ترد لانو ئدمزالاهارر نالسزرملاو سيينا الإ

 ماسسإك جرم س وهو يع ذب نهر نييسملاو نشحلا) نعو ناكرنا

 لشرر اب اشم تام ضلك | دبس ئيبرحلاو نئنمحلا كاثي دملا ندمو

 لها لكو نما ا دطرغر رد ىلاانإو ميجا

 ديس وئام رلبلال نئكو ننال فالذاسا نسايإ ن ونوكك مليا

 رافع ن وككدش دانس ميدربلا ركترقذ مهد وسن نينسساو
زد اك ىح تاطنملا مئر كلاين ناد وعال دانس

 نيلاربو ساس ا

 هبلاع بنا ىفعوزلا ىلإ هاذ طلاعو ها ظنا دا ناز

 الك نيس نان كود نيسسحلاو سحلاو يسلب ارش!
 حوت ردو لس نيس قود نكت قالو نين اش ان اًييبسن
 سانالاكتاعتحلا اذه اذ نيش تاطحلا لاحان اك ننجح
 هز يسرع اوبر دلع سا فدع سا كوش , اًناأئاو
 5-لا جولس الويبللا يوشع و اهرحانا ف كاك باطلا نو

لام السم حلولا نس ييبرالاب اج ربو لب
 ثيدريلا 

صلا لع ننال رس دخا تااذ انغ ها نصر هدم اع نع
 م”الشلار ال 

س اهلا اذ اذهرشس نم هنا يونس ا كاملا نؤلا كالئاذ قوي
 ف

نايس ا بيس ايو ؛السسانرالما عييت يرجو هلم لقوا( ١
 

 انس اع ءاومو لاثل لسسنللاو بهل شد دره يي أوخلا هنس
 اظل لرخر دارو اوحرلا بوذرلاو فظبو دوست فشل ناي

 سكدونا طافاجلا مايمما لاذ راعرا بوست  عزاس اعاهويعو
س نوئكت كا ةسيشما هنلا ير يي دارفيلا بياوالا

 ١ تاعتتسنالا بي

 تونكزدر قلل نإ تورم ءامسنلا ]ها لال بوذر لاح نم



 انمار ماظل اخد وعول احب الحا هس نونكف نة امادم ٠
 مسار ميال نقلا ىف: ىلاحلا ككذوإ مهلفا ماضان ةدامملا
 كمدالمرا هينيما نفر ظاو ميساب ي يشنلا يدنا باب قفاز يسن
 ةهضرشنلا ددذ د قلع نفاع سنا نم ثب رجلا يف السبح
 ١ مريعلاب ءعسل | طاطرا ه>راذ دريسلا نم

 اذ اب ول داغا دو لابي وعل اهوشا
 فاظنو نايس لم 2«نلاجر انزلا> وهو اننبكَّرح لعامل اره بإذن
 مولع ثركملا ذا ثدوحلا' ؛ سم لع رعسلا اذكر
 لعل ندؤملا نعآوكمسا ءاذس -قحا ةايطقاناولرتم ا
 . زيزو د ثيدارحالا هرج ل بسم لاذ نا ديدنو ب لولاو مويعلا
 هسععوعالع نزالاو سربلاو الذابلاو جوبا الصد 2:
 فبعونلا نال الس عع اويد سبب تاوباللا
 عتمسلا 35 بساوحلا ككطيرئارا ريش: إ وللا او كع هلا
 ع دع ها دعو نما لوو هزبسس نس ديل

 5 0 يا

 - الاول ل ندال ةوعأا

 9 ابقار يجعلافره لن بساوجلا عملا ثيوملا نه زد
 ولا هوي يا لأ حد
 تارمالذ ناساود راعاببب نلائارا ئلاتو ريلا ىف ناسا

 انهرمح كابناودغ راع اف اروح ردلا نول انا نروسر
 لسبدرو بلع نارهال ايبذ نللا كتاودو القمل كادسدا
 رجايسن نا دا الشد اعزم احدد سال ىلا اع دما! ريلابداملا

 تايجالا ثويد لوس رااباصبل ريلا لادن نغنامسإلا
 عند, يفنهونلا انك تنلع جس رش ادسملا ايعنارعالم اونب
 ١ شببلا لاذ كارايذلار يبطملا هلا نعا لاقل
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 كاقنلا

 سد جدد

 5 دو



س سكر ل ععب مل بعا حا لقنلا اما كيلي ام امسلالا نإ كاهتلا
 س

دهوه طه نوملم ونو عرطشلاب سبل هت لع دا لاب لوز
 ثي

ل نيب دخلا اذيغ لع كلا ئعر حس اندلوعد
 اف اهانار عدععب سب

 هنولا لا عمإو جالس نع كنيكولاعا شار درالا نعوإللا

 -اوملا كارلا د عر | يد عسا يعول 3 18

م دارا عار وبينما ثددحلاا نه هايس
 ا ناسسلا نس

كا ىف رك ل لاهو مرت تدرحوه له ئوسمأا ا
 ل ؛ريومللا ليل

فر [,رهوبا اور نسخ: ث يب رنوه ل ربس باهيعلا فدارر*
 دلاؤ

راعا طخ دعس لص دا لوسر لاق فاك دع
 ب ان نسا 

 بااثر ىدمؤلا لكل 0 اي

 تلاملا رإهر يملا وكلا ىح ثيدودلا جليس نح

نا ءاندنو باد سبل يسعاويملا ءانيدادر تار 8
 

وعو باهغاللاو لا ناديا لكلا
 بل اين اهاداد ارث

دبرلا» تتذ نماوا اهرعاإدا اهب هش
 انلاملا نانا طنا ا

 بلا ناوتكا بدق ره ىذلا املا لإ |١اندد
 ةمالشلا ىلا

 مكدعسا رسولا داهعدذورإ رابلا ةلئشر انتل انتو

دن عا سون دمسلا د نر لامحا مهللا 0
 ؟انكتأر 

 اي هل بس>ؤمرلا دسوإ
 فبلكلل انما نسار انا ثيوملا

 اب تبارنوه نسل بس وحلا ءانيدانو 6

 لعاب نيل نلجير هددعلالا م نيرفنلا انه ىساكنإ

لد اع ددالخ يع لىار ىشلاى 0 6 | 5
 هل و

 تسرح و قالا ادا كثب كك 1

 مس تا اليم هيلع نمل ةاليصا] 12



 . ركارعاطما» نومطن اويل ماسدلا كر لش ندا بشل ىل ةللمسسه
 ثب حره نع دلا يقر سس أ عج تب دد رغد لان ههنا

 رضر لا نيد الس عا هاد راعو ىيدملا ار ر عيده نسل
 0 ثبدجرولالا نشر كولا ناشر ةرزبلا نبع اكعد نالرسع
 هلع امهلاو سوا نايل هيج 0 هيغ نلا يفد بس ورجل ا

 7 ليدل فيعرم كن دعا ىلع يذلا نع ثيدحلا | ذه ندع
 ةلادارلا ل يسلا فدع ناد هيلا ىل اند. هنا يح نك نلش

 00 يجادل ييسر ىادومم
 لس ءا داو انمارلا لزسلاب لومعيتو مسمع نإ ميم دره
 مادا لغم يلءا وحار اص ردد دانلا نادل خر ن دا الوه

 يع عافلا فثن ببارحا مم دوج سا | عيدارم كل الع
 م/اربإ ظعم ١ اعاد مهوروم راسو دوعسلا عياع اومالا انما
 كلم ومصاب دارلا اود ع لعد ىلع لون يدداد لا يبسم

 ١ :؛ كبوصب ؛«رردا ءانيم دش نا نمر جاجا بإن كولك فدك

 تاهو بح فعا هاو وعم اس زئلابل سدا
 نيدور ميد. ضو هام ةبامادعلش يا ةسوفنم سبعا نفان اجا

 هساماويلع نان ةح ,وفلت سلخأ لكلاب د اسال اب "ايم هش هبل | فقر 'ز

 لك كاب راجل اب هايم هل نعد نمر سجس | حل داوي ةئيح نو انس
 لنه تون لل نس ةبامانزلال (لرلا ككل ةدوجوم ةس وفد سلفا
 ىبصحل هيدر ىزحا دوجو ون لذلا ككذ ماراح ا دوصملاو ككذ
 هان نامل كك ل دبل دحا شيب هنا ءانح نبل لدالا
 كارلا دوواد ائرتح تب رحلا| ذغ ئدهاش مل سسواعا ناو
 | كساب لوب للا نازئلابداملا لعبد نرش >اوع نايف ى

 ش



 مما اجرا نعل يسن لاو دلع خلا يده ينلا لا ثيدحال لسه

 باجا عمموعل هو ثبرحلا شعت هيلع هلت ين لعا
 جرلاو نوشح تباع دو وسم لئك جييعوغ لع هلا نمر

 ملاعاذا ة)بسه لعا هارال مالنا اوس )سلا اههلع فو
 ديا كل علج عييت سبل ريو لع نبا ىلع ىذملا شن ملا نإ
 كا يشر فنتد لاب دع هللا نهر سس احا هيل هلئلكب فا

 يف م اب لع هددار مرافي لل هفعنق نييبد

 نا ا صفنشر دب غ1 هاماملا خلع كلويمالا نم لباس

 دا درسو ىلاذذ هللا لاذ يعايملاب صئندو تماعاطلاب وبزن هنإ

 بتكذ ىاظنو اناا ماد ارداونسا يذلا اهاذ اسامبا اونسا ئذملإ

 مضوعو نلونملا انب ادار وبهحد تمام يلكا تثاناملا نع

 * داّبزلا لنه يد نال صئنلالو دد زجل كايا سلفلالا
ايخيي سكن انب ابدا نع ةعداط لاذرارئعتت اكلت ناجع

 دج رمال ل

 تكايإلا اولد كعو ةنارثو هنافل عبد بز نئكو صغبشالو

 سسا لا رازوملاو هلدابر تادووملا فلمّا مالكر تم دادالا 1

 ىو ندابد لد لكسر درزن صلنلا] صفينو دب زلقيريمتلا
 ”انكز نعل يدع هصئنو هنهجلاو كشملا لوب نظن هرع

 ءاطع | ةيبمسملا كات ههنا نم بلطا ذا ديملا كااهدحا لاذ نالخر
 ةعاطلا بلط ان ازحالا كافو هاطعأ ةعاطلا فلاعاذا ىاعابا



 درو تزع د رد لوطن لاذ لايغلسالاام ادوسراب نب ٠

 ْ اال تساوجخلا سييصملااهلاذ هطعب 20 داو 59
 بغرال فن اسلا باوصلا ل. ةرابملا ة ذه نالاطاب لعام
 جييداو ند وتم ”عاطلاءاعولاو هلباحا

 ملسو ا لاذ هيعادنا نعر اررخو ا
 ليعمل لاه يشر ا ا ماب عون ملام بازيسس كاطال ل3

 اعغرلا ربو لكل دل ىرنطاسملا ىإ بيس كلا دلوع
 مسي لع نا قيهاربع انسند نا اظدخا كاذ د كالجر ءلسسه
 اذهو نوعإال | مالكعلا ذه زنالا فاذر مهرشاد نيبال فدا
 نصا لع اًييبالا صبح )تدم دوعال_لاذو لاعب داؤنلغالا
 ْ باج كو ئلا اذه مع امم دحار ,نج لهر بيسصملا انباذ
 نإلسملا د اننعا وعد باوصلاوغ لوألا هدزنعا يذلا | ذخ
 هيلع سا صرع انس ]بضع اعلدالدلا ترهاظت دنو
  اماو معا مبلغ بالسو م تارفص ايبا تاس لعإمو
 - توعال ار ذ ف يرننلا هملعو هاتان اك ب لعدم تاانلا لخرلا
 يلعن هال مدن العاج وقت الا ل سخن الد !نعابإ مالكا
 انليقئرئلو ىلاغن ءاؤذو ضم اعمصمب انلضفد مب
 توسر ا بودهشمملا معلا ثيبرولا نإ نعل امك يبي نصيب
 ميمدلاثب ىلا مار ماولو دانا لاذ لع ىفبص هللا

 العلا ب١اىاانيدالا نس واتس دانك كاع هدا لاهو تملا

 م عسا ىلع ااه رحا غ عر وي تس ةيرجا سمج م هكلأ ىثر

 اباشلاو هدا دار ؤيسانا بلان عال هدانا هب كادر
 بيس ىإ ميسملاف تنبامانم :ننمجلا /اىدرب لبضع تعيب نإ



 ىد سرع كي“ ثلاثلاو يد وبجأ لدسملا يعل ثتردملا اذه

 فكل لاكن ءلؤذ اذه دب ويوم همن لك نعال ممم صقل ىلا

 ساخر اونعا زن لاق عبارلاو نممن اك ممم نؤ ضاد )سرا

 مءاسر هوكر اينلالا ماو ن ينال ةولبل سنن ىف لدضفملا نعوم

 اقراال مما ةعاسو متاهة دابدرو
 تر ىافن سا لا جاطتمالا ادهن سم كسار اذ
بملا بدسا ليلا مادالا ما )لشما سانلا عز 9

 ظ خا هعا

 2 اطمنالا ل )ضئالاذ دليلا اف ثاالإب هد طراع تئاذلا

 ب رراع ندا مكاو لبد ايل اوند بلعر امال يرئاجد اذنرللا اب

 اشر نإ سملا تاعاظ د ويه تماشالاو دلبلا ف ثائالإب نير

 هيسلا عال ناديي ش ل يفسد لصد !نكن ونعو معهركذ قلحو

 رخو اجلا ىلا ل باع دوا ةعوبل بد نإ ترص هله اواني نف

س أنللا نانك هر عو | اهوعو هع ف لهذي وجو منيل
 د

 ”اولكإب بس ويجلا ةودمل نولكإب حلما لها اال بسس ملغ بو
 كاع هدا لاذ عوج ةوب بال اربدسسب لكالاب نون إيلا 0

 ةيلالاب ومشت رؤب ناكولو يرئنالد اهند عوج ال لا نكد

 مانملا إ 5 لع الهول ةبرر ةللسسه لل هدد نإك
 -بلوخلا مهرولو مل نوكت ءا نوح أصلا اهب دلع اى
عالا هلا يسا ىب مالم مهنرؤلو ينل نارك

 فائاد وهاي ميت

 الو اجاث نا شن ريك ديب داا ب تس |ومملا وه ةروسد
 تاللإ لاذ ءا و لع لامع مشل اع ماهإ ىلإ عاش دا ف

ئمرززملا يالا ضال اذ لو كارعلاو ردبلاا ف روس
 يلاوش

 نإ د كارلا لوا إد يسركلا ةبانإ ةرئبلال هنال مولا



 بيشو نم
 مجرز قالطر ص
 سي مو ايع !

 ا ١انناو 5278 قليلا يلا هرهرلا تنغو ىلاغل ردد

 00 در هانم يكن قلما سلاعلا هذه
 تاعردا لسنا و ويد روح كايحتا مره نان إ> جام هرغالو 33

 بويل ل ارا ارح بشن لو هر ايف تمرطسا ناعم لاند
 'ء لاوس دش نيكل عادا . نيالرلا دلك دوءبتسا ده نع دئاؤقر
 ةرمحاشم نجر ن نر هيد لصح جر دباصر لك يلا

 ناكل ذهره جيرع دال ئالؤلاىشلا طعن 5 نالطلاب نلازخ

 لاذ ككذديد م م هع مر جرح ما مث نلالع ءهنجر ن تناك

 تايد ئاسملاب نحلا ع نيام كاف انالن انبملاط يتايادا

 راخرلانملا د ديب لهاج ان ملكا لاحلاد اًننالا نااطرغ ابيع ل
 انواسإكءاكردفازملا ما ماهاشلا كد د كرالا نالطلا مسن إني

 كيو ةايوبلا درع 'دلذلا ا كالاطلا لدرلا ا |

 لاسملا انمار دعم اودر نا ملال ىاشلا ادد 5

 مكلع دانفررو لكضن م از ككرطان_كاوسوعا كادر رتلاب
 هدا لارا لنل امد ةرحاشس هنجر ناسو نيباصحا]جر يل 5

 جيتملا بسسس اجا نال قلاط كنااهل لاند قئللمللو نمل نم
 الملوح نم كعاهلام ماهل كا تناكنا مالاتسلا ديع ئدلا لان

 ايب ادن ما سملا) نحلا ضهدش اهل ان مافن نكت مناد هع هاه اراد

  هتالطب ىكاسملا اونملا اس ةييش اهل ا>رلاع لجرلا ناكدار ةئدادراع

 )7< جلو هعادناو عصورع ىالطن دال ناكداو

 ظ يي رسل 4 0
 اناده ناايول يرسم اكانو اييلانادح عدلا هنريكا ها كهاطو
 ءتجر زر "هاو ون اعر دم اع دصمتعللا ههل |

 هيبسر 5



 كيلا يسيل بنزع نن كرد كر لان ابإاد اوليلا يل ٍودسر بسر

اوسو انو ثالث 5 لسع عا ادن
 ادريس اع هنا لسعر اي

 ٠ امرت سوا يعمر كارغو ربع

 ينشر كيدعاكرلاو كونو كرافنسنر كيم شما انا ميلا

 سلا لربع ن كزانو ملاغد كركنإل و كركشم كرما لكلع

 لن راوجر طنز ىهشم كبار لويسلاو ىلابعت كار دبش لايإ

 07 رافكك اب دجلا لسا وع لا كبا نع ىن, 1
 ةرفك درع املا

 راكسزر نوبزكتو قديس نع داو ريب ىلا بانا ها

 تاسوملاو نينموملا ىشلحا مولالا خا اهبل كس نول وعر دتاشرإ

 مجرما د جادصإو كءاومالاو مزباجالا تاذسملا نيسملار

 معو لاوكحاو كايلالا ولاد نإ لههاو كولا ىف م/ولذ نس لاو

ك دع دنا ىابعرم# ركتنلا لم رع
 كربون اوك والا مغرداب ا

 معهددشي درددغللغ مهردلال كعمهش د هاع نزلا

 ٠ يلصو ممانطوحاو نملاهلا : ٠
 عيسي رتاج ثنا



 ما
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 هايل حسو برعتو لاو ريعان رببس ليغ نما يلد "عجيل ارجل هداربج
 «نيلاول اناسو «يملاولل ةيعر مر يلع ؛ اىليضار.م# شعب رلا هدد رجلا
 تيللاو املا ان ردع ايس ةينرشس هيهشار «نملاعلا ةردنر
 باويدار لا دعو ٍمسر سو ل هندلكملا يغش اع ىفملاو
 ناطر عيش دم ىلا يحج *انوللا هدي إن ملا هاهلسو الص
 نودللا داي دل بادزس سايولا فا دجا ةمالتلا لاول ماهالا سلا
 ناس رءارإط الا للك : نع وعملا تاس الا اجل هيج مدا روع داع
 لان ردا رام ىرببلا لدبع هر يغزو داوم انس ينو ءاه داع
 «راولاز ا هم ولكم 7 شل تاوجلا مذ دنت ليلفتلاو
 هبجرل ايهلا )وع داكيطملا لوعارو* ميولا لصين كاسادناو
 ماجا ءرع ئرخ سبام لغاناةيونلا» ٠ بدل دوغلا انييسر "م يثكأ
 |قلطا هنادي عجلان جلا نب | مسل قلصملا كار
 ادبإل لا+ د رمالك كو لع هلا ىإبع وفن الغر ئىزسلا بانلكاب
 ندد ةكرإلا ليلك دز ملاكا رئم مجرما حرا نبا مسند لد
 0 راعو دوادوبا ءار رم دجاوي» هبا ربك بار م يإ لادن نبات
 اهب يا هدد رولا باقتب لاجل الاب ىذ ىدمد راع جيلا نإ
 منن ارفف عد انشالا جملا ىلع نا سيلا الا ةفلدجل ار رهام
 وعنلا يقع طين :ء!اههانرغر !اوتلا م1 20ادظعل اءنلاهن وتس
 اجلا ليو اداورعاو كاسل ارتد ناثا اوس اود هيوك ب يسن
 ءلامهنا ىاهبارسا طعاشلا نسم مناكرالاب هه خد الغ ما
 تكّسلاو بمعناه نيلا وكسر نويلاريسلك ين مجاوت
 ل هنبلانل ءاببالا الم باج ةدشلا ود جايلظسشلاب ىناكنلا
 ظ حسا

1 

7 



 اراد بودلس فاثلاد جار كوالا لال نلاطما ل الابل د انام
 1 ىلا

 ير ع هسنب ةدهادعل ةوخاو
دام دج لاو لانس اذاكيصط الكل كار فلان دب | يخبر

 سشعال نبا ه

 *يبساو يهوم لامس لرالاو أنو حار ى لئاد نيسظ ريدا

 انو لعل ا نارشاو هه حد رااريفنل اهو ران مدد يفهرملاو

لي يسحر «نطنلارركقلاو ملاك يوثلا سن هيسلتد
 تدل قيل قا

 اناهخاملا لاكد علا ضل عر... اهلا تاسبملاو هلد الخلا ثوثلاو ]
 6 تاكلملاو نالذال اوي لاعو لايا درلا نع سنا هيك يسبللا

 /  «تسعسملا حار ةعونطملا تالا ندبلا نس _او لس فلا

ر وستر نع نعرو لرئشت لا فانت او الاملاو هاحلا اوصخر
 0 العا

 هجر انت رع :اليشلا م دلالا دنا نس ردملا ليالملا حا ندلع

 اع ع يشن نلكملا ندر 'ناهعتسا لالالا نئغر ميشملا امررئس

 ٠ ديعرلا هلا دبع يدعوه ذا 2مريونطسعملا ىلا تامل الغ

 اي يولي بدلت هنأ ى بج ئق داو دهاس دباب مشن اهيا
 ب ايلإانا ةكردم نام زى ناك رشنلا ثادتان للا

 تاه باريسوم مه هللا عر نانرع ندعم ائدازل اهراعت
 مل كار فاىدلا يدب تداذعل عم مساره بعهلع م بلاطملا بز

 يلع م نكز إع كادر راع دنا فدهر من دوم عندا وشو ظ

 - ١ هيلع ب مليللاو )تلا واصناب ىانا نشل رسل: هك

 لنيل ننِنلا يلا صوم هلع !هر فطلب لاي يا دب اناجرم

 < وكل د يسل )دعا يده دل لاق لاذ لالعاب اهم

 أ كبعا قهر !ابالاام فلكل ام هو ولع مج اهئ ارسبم



 اوس بلع اراده ازا اي اول اي اي يلاود لوئلالانطما 52205

 ' ياحا عر لزيي رب راو دانيل نال برا كاس ناععرجلاب لب الرس
 لوملسسا سرل اوهلم مغرجتو نعر :راجا رانبم مث رار كرزون ارايبع
 نلاخلا حركي ةابال نال ىلإ ندا ىف ماظل مانيش ب يعع ىثرعملا

 رجلي ناوسلا اه كدر يل نطو البجا لاح ناك
 لكلا كييدع لاهلي ههنا كدومل هن دال ر اسال ١امسددو بلاعملا دبع

 املا يف دبع لا درر لاذ م بال د ل لبابا انما ناسي ارهب
 كضع د رحز لع ل قيساج ءاجرادنا نيح دذو شضرالاو

 ياوملاولل اج رالا نط سرا او يلاود لاما زكر يلا

 ًةظراوسلا] بيس + ثادق م لافبد نمو سارا
 ناز ةزذإك ب ذو بن مه داوسو اوم ج'لرصال بدرغو

 باو ابسرال داليجرتل |ملاعالو' ءاحاالو ع ارشن نعاتلا نسيبل ٠

 .مكحلا ام اهرذلو اهل نود نيداج نب رشم اذ مياوداو مهاد بزي

 رمال ؛داهشلار هيا نيرعوإا ةبادهلا ندمولا ضر رنو يصخال نا

 توما لإ بازيلا راب يرد اكلاو لاثقلا داما نوف دانلاو

 كد لومار سلال سلا الا ذك مالا بانها نمو 37
 تسهر ”ناوال نع قنا انيسااكناو لاصناسايإ

 دنا كوشن مالشلا علل كان 3ع هونلا لا ىو"

 ةرعرلا هزه نن 1كانعا! 9 نملادلا ةجرالا ككنلاسر | اهو لان
 ردا يد اع ىثشا كلنكابا نجرلا هزه | اههانصا ش كال

 لرئلا 5 د دنع وذ يزءلرنب العسال ااًننل كلم 01 ها

 نم !0هالايدجلا يدلاادىف | دال مع نسا ع عاطمنيإكع
 نش نيل نبط جحاراببلاو عيدطجا دولا



 سخرر وئام درو كدلك اباوساَو لوح لب . بمايعلا

 بلع ىفبع ءلرفل كيلاع لش ثبج ب مكرم عل امش ا نإ مك
 لاهحر ناوي هاير نامطشسا اماثماز اذرماب مككرم ا نوم

 ات اق الصلا قب انملا ف لكصخر نإ! جرم ىو ل2
 عئاو رصفلاد -اطفالاكو ايهوك اولا ادع طرطلا ادعا رد

 بابح اولإو ضيدرملاو ججرحالاو يبا نع دانجلا طخو زشامتسملا
 ف تارازدكلا مك عرش انوللا بام مكيذر كانذلا ةبهانع
 فسااكنلا يدع عندر ردابعلا وجاي دن ابرلاو كيالار ون ردح

 دعاء ساإعلا عضرم مرنك دارس يب لع ساكنلا هذ اشنملا
 ”انصمر اروككاربو ضصباوما ةلسلا عند مانذلا سلتك دليلا ا
 مهند انحلار دواز صانصقلا نصار تيرسلا هون ل اويشالاو

 دس نالع «وسخلا للا مهرهاو ا دلا نمفنر ا هيزيوملا اصمعإلا

 "هلا ده اذو سسملا مكي دبربالو ىسلا متوبدا ديت لاذش كاثو
 نايشنرو عر دا جرحا ئمشلا ةيضيشحلاب ثم ذم
 . تقرا عوبالا اعين مان الث نالا هده ديطع ناد نا انانن ى
 يلع لحاورانالاانب/ لانرإ جرح ليل ع سببلاد بعز يري

 - "اذو ركترن للعدبن بلا ىلا ل اني ناكر جر نم رولا
 طن لساني يل اكو يالا اسطول دم
 تلانوكسو ملا نعد اذطل لكبح! فوغ داانالا ءذدل اثر
 ذل ئلكنما دوب سدو قفلاو ارا افلوهوا ىو ؛نلالر
 ١ بن عم هيدا اجا اع اطملاوهو ادوخلدبملا اف نعاطلا ةررذ

ىبلك اعانصنر لبلدنلا لعو دريقمرا
 ياوطْسا| امو دن رلا ا

 ننوؤزإأ #

 «تندنوسر رهان سد اركمم درر :مئرالا قينللا



 ىلا 0

 ع دكافياو كب فحل ادع الغ اذ اي دد ماع رادع كرش ناد

 ظ ذدعإلا انااحيشمل انا لان لاذ رئد تتارحا مهاجم ل هسرزح ل ءنكو

 - الو لئئلر ٠ كرع ءازيال و هاذن' مدا كما داع در ادع د انلعاذ
 درسر : كطيو سون جل لكالاع ا ادنابج ل زل هزكرع !هفب
 لاطانلاو نمل ثدرزخاو كلذ رس كلا ,نلاذ "لكريم العر
 ٠ اييهاجلا ليمان هرغاجو *ابرايملا راب راد 1 كس ندعالل

 لس وئاواشلار رولا ان بلا لاعداد 25 انعامو ارهاق رس العو اًرس
 20 در لادمرلا ذاب م( يؤسس هلع كراج الاعب

 عدو در | سوسو امد كون قس
 اه وو سااسولا اذ تادرع ا هنيدلك . عج ىل أر

 يكشرلا عروب ىا داب هاه نطو مال تعا ثلا نت
 اللاذ الطلا وطننا اش هالدعلا ف دع لحرلا /كر هلع ردنا ىفصو ذليل

 0 د دكارسإلا يرممإبلا6 د دعرا انريس د اح
 لاجر ردكم ىإ ديقلاو افافنلا| ايف ديصم نالاذ لاب
 58 نفع خور يل نايطقا ايت طه طوال
 50 تامل وعاد داس يدق ترة
  هييرونبكل اًدوؤحاو نوت يبات دولا

 كتماسا كيحرذ كيل هردع كوهبم رولا سدي

 مسن لويلسبو نايبد كعمل كا ءاغم دش: ل
 اباذكرمردوا كاك هب وكم "لعل داح اريس انعش يعن

 كياته رر

 أ غامالاايبف طلت راش داع اا السلا )ثمر الذان ؛ةرو دز ا ظ

 لاس اهوا نرعسو لداوطلاو يبا ايلا لس انها ان
 انواع ماةرئب نم كلها ارئس هراعر ا مدا امه اهرنا اك هنرعم لن

 اذا
1 

1 
1 
1 

 ا

0 



 ىل لعلب مرلا سيد لال داعم لان |[ ج اصمت مابا جرحال افعل أملا ذا

 جي رضاع تارا شمل عاسلا ل ندؤيلالا مفيش ندلا ويلا
 لاستن اهبل بسن ن) كاكا اال اربع ولعن لذ تزاكا ذا ادد لوئب

 لاسر ايلا ب علل ممن اباملاب ةرئكار لذا درو 1

 -رهنا ءانسلب ااناونمل ؛ لا لال رك دارو :طيلاهذ كغ دانا

 دكا يدريك ظيلتلا سى زلال انعساق طلل كازا
 داطبرلا ادا م نا نينو ناعما لسان ربع نرلغ ايلا رقما نخ غلادان

 قلائد النو 'بلع.لا زان لك "دج ايون بكت الدنا !نن و

 يبنم» الذاؤ ردا نيو ايسرل رئانر ىرذر باكو وسواسلا فد

 هوعالعب زينل إد هلس اج ظل. لا «تاخلنل هس سرع
 اننا بجردو ومر نالسنلا بوجوب لوعلا فالطا اهسن انرتذ

 تل موكل !نالسامل ءاادو دودعمملا ف ع دمار شنو دشمل |

 نع يس الاكل ماابولرااس ارو هلحوباهد روف رشاط ا
 عشر اذار إس: الاغ رمل اذا يل دا غد لدلك كؤغنليلولا

 لاس اهرلا هد مدلا د الع هاطلا اونا ىرهاظ ربو اهيشر
 ياايلار دصنلا عضوبهاوكرت يذلاز ةر وكامل اهرلا ننىا انه

 تارلا ذو بدلا طن قر دحلا ءجد رشا اهدحرعب ما هيلضر ذي
 يبدارلا لاخر ىرلا اماسي مدونلا هرم امد ليما

 يو هسعروئن ناو كوالا هذملاو ديدنفلا اي اسئل هيسيئ

 كمنو هلسادج دب دصلاو علا ائاساْنب هيلكرا ل[ سلا زعلما

س ايلول ومره ثلا دذ نعوفمملا ميلا ف عر بسمولو
 ه

 ترطيب عيتسالئانع دازادإلا لشبال هس اي انوك ىلا
 الخ كيلاقل انالاحانم تعز او رذخلا ف كمنو الم هل



 سيئنلل بريش الا الغ انس اهبد كهف ذيل ةنس انبلااميسفلامل_رسع ايبلاوي

 ءاًظلارسكت هير مسج وثب ةراحب ان ادلاذ ايئارطب لو عداللا وهو
 انك لف ءدو سائل عانس كرب ىعن لا لسصرلا ددعر هيلا نع
 الن ش_اىمالا ءااودغ نع هزيم 2 د سائلا عب ثوغولا
 هلسغ راندا نشا و موطدلا هنرمغل امل ناي لمعت ءءاًرعاولو اولاعم

 اهلرهج ماو رذعام ثوملا دسع اذ اذ 5ك رلع در
 ظ دلجلا اصب نإ هد تن! هور زوز ويس |دباع ىااكرينان

 درغاازو نننملا مدل انعونسوع ةيم انج هير مكن الك ةنالص لاح
 هر لوح اوشا مر ابوي ىلتامداك للا الريش در انبع

 ك اسال الع قش ذا مالارسلك هناسل سارسا ف مغ تسانل

 كان دغاوب د اب ب يك دعاس اك باني شدلنل
 ظ اوض)ل ص سر ايهما مع الص ؛داعإهومزلاا اذار

 2 هسزربوا ١1 لسا , داس فطغر بمايو داصلا رعد

 معنا ابلارسبكير ذر ول لدا نيكس وكذاه ل لمع د ابنيصاطقبا
 ١ همر مونقلا !25لاعلا كس جرم ىلا نسل وهو ايهثذ نم
 هنالاغرحا عرشد بلاخلاد لكلا ريع نم غر ارإع اغاش هير ايد ىا
 ىبسعل ىلتغوت 6 قبلا ره د ضوغ ال ننام درهاط كارض )ا

 لاف مدل تركداو مالا ائ ساخلا فطع يوب هر اهص )كد
 ولع مالم اولامرروس جارح رهر للملا ءارابو تورو ٠

 4 ايتعلا رو لم اشل اولاغللا رك هنعاشإ دائم وعولار لالا
 ْ جرش نع لون دئد يلرهلا قنئلارن !*هنرصنب نوع لر
 1 هغا ده عر رءازتب ملل هبلار سام هيلع فد اور طسسولا

 ظ تاثدتن كلوش اون م باهمالا ها بعدل نلاوقدنش امل
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 ش 4

 1 يايدبا



 اجا ثيخاولاو لفل مد قبطا اذان يولد نلوطلا بانتتيإ فابورلا
 باومالا عبخ لاذ نو دنل نع ىتمبال يرطساملا لاذ برثلا

 ةراكإ لاذ نبا نه تلانملاب , اننالإل هرع و
 ةروتكزملااهرلاؤ نيا عد م ليلا» سلك نر د االال هلع رعب

 # ديلان شح ماهبال بوثلاو كويلاا لان شت اهبل ئّمب
 جماد مونت )د رهسلا إف صح زل اك اها اذد دان حلاو نسال ازاهالا

 اعوعرامرلا »ذهن ءونملا ف د رئالد لبشقلا نمر لنكن ٍه

 ' اموهعبرشننل الا نس جورئلاو لسامرلاو ثايجلاو ديصتلا + دك

 هيردوا كد تيغارس لد لغولاد الا قرماو ا لسعر ا ولمو

 هلاملعد ةءازعالا كءاكر "  هيسلوإ كم ولسر

ب مادنوعر هناريبر صغر هين | هيون يلاهلدك نايا ويصف
 تع

ع نعامرلا نلئنلا ام كحازكو ليلقلا نعال
 ىلا د ولاا دل هل

صملا لوب هسارعا ثلث اذا كورلا
 ينفذ |ى تا ةباسر ىقد

 ضايهد وأ هنلعاكح اا ذا رع نذل ليلا نع
 بامزلا

 لد هدلاوزولا يذلا ضارعلا لوباىواخ كالا صبرومي ريا
ك لوشاهبنا< ثررو نساوح ا لدمو جارسل اودع هيبياعل

 ادي

ا «انيلا امد ++ ]كلذ النا هوكو هنلظ ثاررا
 يلرمنل

 . هك كاونملا بانك ظحاجلا لن ب اطحاحملا ذئتو ولان سلا ىف

 لع !نوزيشم ىو ةيطومل متر ركاب ذلا لوبو هلوفي تناوكتاو

 دازدحل رلى كرسعل اولاذ ب مادول اوفع»س مر ةلسانع نلكا

 *طل طم نس !عاماموحرا اكن تنإكا ةلوطكلشم انرعآ منع

 *ماوعر نون. حربا غانّيورو اهلوسكئارو وإ؛كارو

اعس لسع بعالد ةدحاو ؛!سئنرلو هلع ةلازإ ونكت
 ؟بيدالو

 مع اس اهبابل كيل نس ادع دلكا نشد إو كيل هن الذم ةانلاو



 لو ةسابلا عد هويعو هذ عاجل دجو لاو هثرادام يع ادب هد رشم يءؤيب
 كلن وا دك شلل هلال لاعاد اوعؤعد انصيبو اههلاهنسل

 لطلا لطدرعاطملا «نودشم للا اخائؤفلا جب اثننالك
 فوعزرا ايما 8 الرقلالا> هوادغ ديت اذوب اوعو روبازلا

 تاّرعااّن لاكرا سب نم هييصب مو لقزالاب يا ةيسرأب هلم *دطلعس ا
 كائرمرالا مْغ در طوسو هنمراذ موس اج ]صو ىأ دباهت لرد

 اى« ئلدرالا هلعادلا تن راج يور ليون هنالرص ماما ىل

 م اذ اذ رلادسا ذعر رع يف نإسملااسرح يو اع ند ا ىلادصى لا

 . ةعزات نك فشرد مسا ةادرع داؤتتا نا لجر اى يصب اهرحا

 ”ةوادولاءاور يع هدامدو لوياساو مكر ا ثلاظب يملا ءانر

 هيلع دل يلبصونلا ارك هعونن ف يد ويلا هلا امكن سش دانينناي

 عوملا كاقنرثللا مدلا معلابع هيوكاباو كلب مر بلع إو
 يسنو زل ليلى اال الم باب سس نكت ملاهرلا ركن كا اعل ورع هن
 هفاع يس احاو نيب هد دئالد انس اععا لاذ ا نع لدم نع

 دناشرل 80 ]بلو رفس وهز اسوقح باسل ان كا دذخل نإ
 تالاضئلام هرؤد طالثخال البلف ؟اوئيكناكااونس هنعيشعبال يا
 تارإدان ليلك عوامب كالو نعل ازاهلا قشاالف هروب م
 انيثد ىثكر و دليل نعال واقلام نع يفمبلال ثيح من تحرس
 اح ارسلا وكس شعر ذللا عد هذ تالا كاس هاشاذا
 لعو ديدي نإ يسال هنن ف يفونملا فقولا كرم ل سولل
 هرودو هنن م ناكر ءوخالاذ وانتر مهلارسك دو ارسا هنوك

 ءمربإ امزمءرحاترخاطو سلع وو ةروصب انين جرش ناك

 ”ةاينراوفا بن اكشنةوينملا جرشلاو جوبا نا نه خدر

 اه

 لا
7 



 ةيسوب ندير 7

 7 ةمئا_ل ل تلاد ١ يف و م

 اهرستراوبلا 2201100 ةرفنفان
 دا وعمي تجاد!سررهاطئالاو سمح ونإ انه نيدلا ن وكس عم

 سل اون نالوا" لموت لوط عم الاس يرن لاب هزل ماي
 هةوش لبى هسا لود بلار الا! مدموب لاطاذإ عطس كابمب|

 سارلاو م مس لاذ عتحو هدا رئد فيش إد هنن رب نوح

 يال ند هيمن ركرهاظوا ىاهادد ذأ ولا اع مع اره

س ىورج و يدونلا كاف دفف هارب نوبلا كرك لها 4إ
 تاا

 "لببا هذع ؛ ةدمملا نلوم كااويكلاذ نغايطالا

 لابس: نيل نرايإعد ا هلرعم ىذا الان وكس ىلا نزولا

 ايلا دوكتسن فزملا هرسيدعتاب سلا عار رادو ميعلبلا نع
 اناا انه ماء هندبتك ع ماكان ييزملا ا رع يئلدد

 س است هبإإ لذ عم هيض هدو زحزاكنإب مملا لبا شلا
 تسأد كيلا مهر هنرورك  ئاوخرذ دوذب لوم هزحو

 هدغ ومعي ع نررعو ملاين فاانلا مدلاداه رعر طويلا

 ' نغاط نإ لدرارل نادك هنع زازاحالا قشباو جوفسم مر مناي

 فاوعساوبا ارش عضو هلزطب سابالو ك]سغارون

 ارمرعرب اولؤل ب ىلا ىلا ادي تيالماوا اركردلا 0

 همس ونار كاسم ا جاها نورا رش
 تثتدرملا ماما اتاي ادهكالببلا مزح ةالصلا لاح لحرب ى ل

 هيينويزإا هايس | ىلإ جاع لردع يعجبال مدبب :فرساأ ذا

 ماهالا لائامو هنفسس هوم. باذ ىف سد يار كا كان لوفيس
 هحرم لل لاك نالانبل ل رهاظلا ٍناّيورلا لاف داو تبق زملاوه



 نيلزلال 'عاسلا نحب لوا رفنجدو ءادالا وزب عزفدماذه نككذاحلا ف
 كيثو اذا ىلصملا سو انه نس رملاوغ اذهرد اللا عاصال اج رين تاع

 تيك و نال تلاعب احلا يف امرك منا نا الاعلاف ةنساني هر 5

 ملفنا« نزع رو دلل قئيبح ةنالتع يشن نلت عاطل اه هزم ظ

 , تامسالامالكرهاظ نويل ١ تل نتف باععدالا نع ءاغإلا
 افلاؤح يف ماعوعر ذر سودنوب مادالا هس يما بوجرلا عملا
 . ملون هرم ىف ياوقلا مع ةليسملا جرو ةلعايسملا هبس اذ

 تابولسالا لؤزحا ىذا انما ا.فنلاوفند د ٠هنهلائو سلع

 *يدورجالاو الا دع سؤالا لدا يلدانلا كاذد نإعو ٠
 . كتئاكلادب دهشو ملا صن. :قرد نما للصم مرام
 ..سماملالاحاهجرع يلع بعدنا ناوي يا هلطنراو اصعلا نم عزب
 ( ١ هللا كااهضدوعو مزلا رسكترملاا حاتد امس قرملا نا

 2 داس عاقل لعواولا تاط اباد دهب كاو هنالثم كاج كامل
 تانوتس اووي الق كريت داع دوك الرصلا لل نقلا ىوئلسا
 حسو جاهلا مرلإب عاطمملا جالسم )اخت دنس ائعلا طوال ةلبقلا
 مصل م! كو الاضل ا لاح لن قط انك اعلا لف دل كك ل

 لدعلا ئطنالو تالئعدلا هب رذ ءانإ نل> هيمس نإ لهنلا

 نم ايدو | لاذ رابع وزجلا ةدشس اليل سائلا يلعرالو
 ًايجلازل ا بيها ثكاسلا نال هيل ا"اجاحلا مدمل ةنالص كاطع ملاح

 لاك اييغوا تدرشن ل ةيبم لزوجي رؤي اوس ىلا.
 هنايولا رصنلاايإلاو هؤحلا ةديدشم السم لان هود و
 تنمايناو ياض ا كا بلع نوه ظرش هديك
 كاكب يا نوفس فصار رو نلا هملا ءاابام غو هنت



 تنشر | كيلعذ ا لومنلا باطن ثيرك نا كالالاو ساما ةالص
 اف م نيس يرافصلاب روحافصلاب قلع: صنم ميداار
 يبل ارل ىف ٠ تل صاد ان دهن نءكئرصلا اهلك مدلا 4١ نذل

 هيضاىوي مو ياءتصردرال 2 بضارايأ رح اموت نوكسسلاب

 تحسال!لو زيالك ةسازبا الموس اليل يللا عيبب ارو زوي
 لداد] لق نإ يؤلم الا هئساما يا مدلل (.ولعذ بودو سلو
 نا ثلادو رد مقسما انا! قب ايسسلا لسسملا ىف هع ويقل

هر روكا ثرعل ضرالا نعل املأ يملا
 تيشارلا از وشر لرب 

 مد عاسبل صل مل قازل ارم جاراوها ذهو هدانا
 ةالاصلا] هال حار ايوطامش © هناا تس داع هذس موديلا

 ”0 ان طعشرعملا لاذ انل ايوا اوانإ نومل امتنا ول اول:

ةئبم مكح ينرالا ضد املا و الابه زل اسالك ا ذاامإ
 78ال3 

ك ذال لابسه زذ ا لاعأ هلداو يشد ارلا لاكو نذلالا عل
 ان

 «تويد انه سلا باشا ددو كالخ عمملا لا تدع

 ري ل ب هكذا 4| هع درب .وظف بكا هحولا يس
 هنسام هنع بييدار انصبا كاذلالا عطم بنل اذه لو يول

 المدلل انهعطقلا اوبشو ااماو ريقْسسوهو بهز الع عرذوم

لكلاب ندبلا نع جرش دث ل امملاب هس )صامل
 يدشالاكر انصخ نن

 لصنملا الع لد داو هنعذمب ما ذهل هج احالبدبلا داعو

 يملا متع ىزن نار راع هاذ ننلقمل يستر دريل عد نم

 هعرت هدزللالو نالثم لطب الذ ةرو رطلا يانا عرضلا

 يشر هوندعر اهيارزع عرتلا نقع مل ناو
 ثيبح ,ناإ

 ديبع ملا الا اًبُرَسر دال “| ةرإجلاله) كانوا وأعد ل



 يش نوصارعاطجر راريلا صن ب يدا ع نمره اتاطظع
 اهاصموإ ءزوتوب لشن ىذا قا ع زاكازو داتاعع
 هنساإعشنو رهاذشا 0 |وه نادي د منارص عفش اهب

 ةساع زل عن هيلع كيد لوك دلا دردلا فك ما ذأاعا جمالا اع
 ديفنلاو ووساو لد رد لكريبا ع لاي كاما كاد ةسانيلاك دففؤه ا ٠ ايد لوصخرنلا براشدد العا سياف ب ىلاةرورمال انبدوسزع و
 اهوعرا ةرالا دلاررغوعغو ميس دولا. ')وطو لع مما داع
 يششرارفتعو اقر زل اهوعوا الس كعرزب ى مرلا جرن
 ايرثالك نارهو هزلول انعاش د سن لذ بلغ ارلا نع 3
 نيسلاو علا عفر عم لع لا يدع اقر دذو لافعا رودرا

 . دوغ ن' مانلاو يلع ىوملاو نونجلا لئلعلا للسو ملبس اح
 ١١ ماع عدر العشا اعل رمل ادررعزملا 3ك ٍِش
 كرف طتكالب ةالصلا ل لعاوهركتسا امو ناسا واطخلا
 ظ كنلكتو طلسم ع رولا اذه صايل! ماهل ازور رمل
 مدفن اسلام ف مقرو نرحل ل نإ طافحاد ةرازحلا 32
 كاهرمو زد اكو ديع رسل و لش ىدللا نننبلا اعنسلاا ذه

 ' كائن نزسا دبل هر انتحإب بنيش قد فقد كرشلا
 . مدؤاز طمس لنلاءايصاعن اك هنا كك زن برهن نورت
 ماس انننلكم هوكرايصلاو هركللا د الع ثبرشلا
 مشولا لاك ذا كونشَرْاْلؤ دولا اخث هرج طلتك باع ع حاذ

 ا هنويصن ال سالو ةالصال و وضولا انععا سونمع اع
 د هدد طش بودر اجمد عزك ما
 ٠ وهو اًندلاوو يودع د ادع لمملاب

 ىوفدلا



 عصر يارلا عارم ٠ «ركسوابرنلا هل هيملالار بلاذ ددان دا هيدومائرقنلا
1 

 ا در ديما الكاف هننلعون اسر اوهضر انهن ١ك هسك.ايطع

 ١ 50 هاحوزا ين لاو طزمانمدع مدأر هيلا هلع بعالذ مام

 ْ ظ مي "ل اهاوابرا سلع ططعاب,ط انو امرلاب حاج اانبعو تاقلا علب

 كاح ايو هلع هلااعر ىداشلا ءهصش هننعل اه سع اون
 ني

 | . ابجهد يدهاذا* هرشول> قيده إداجاو ما ار هنو

 0 ندالن شوطملا ل 2: ءامدحا طار دحر شرط ثمر وذ

 يع ارينا ادبلعو كرد داعم سعال نإ ءنوشس !دنإ ىأ

 نيد دانا يدلا | يع عسلاو ةساربلا بابل عى ىف ثواونلا

 يورنلا نايخاو 00 معلا ثمل انا مانا ةلغن دا دولا

 تالجلا ف ةركراللا انكي ةاارشلا ىناوسا ىلا جيلا

 . تن يرايبلا لاى موتنا | ىا شن دكر اقل ارسلك هدر

 تطوارتاعإ نال تانزلا اع ئارطلا يف هش يعمد نإ كيس ام
1 

 ا ' ديد ذهر ةئاعر مملالان نكسه ىف عاسل ددارطلا ف |

 ئ مل دهالوإا د دااسال د دحاسملا اسف هنانؤح ضربال نيل

 ”ازييعفأ 0 0 دهلا ذا



 بجاجلا ناوملنل فرلس ١ ىف فيصربدلا 0 قيدد نا! نكشو ايجانح

 ل ةنساودجاسملا نال نشل ناوج!غاودمجا محل وع ورعلا ف

 فعلا يصل اء لئنعل منان هد لكون ائلوب !ةنابط لع كيب
 اهيقنايع مو تكن روبسملا اف نشا ذا انش الام دانا لملو هنلعر

 ..يفش ل نوجا يف ادكؤو | دضد اهدلاخداادإو فرزلا فروخ ند

 ليس ارمووسملا بزل نال اليو رداهلوب ةرابطن ايل كاو ءئيوع

 تاكميا داطملارع ٠ هزل هس مرح لداهب جاو اهاطلا

 ترش نإ رع انيلا تاسإ كنود الذ رفد قلن اولد
 جا ناد داسحب ةؤيسا إد ل ط1 8
 اة نايس دقن دهر بعال يشر مرجلا ماهنما جرف اذ

 ل ترب هءاويصلا نآخا# نعدوا نانع نا« هل ند ءالا

 0 رسوب بارا اًمماَنن لا اونمع هسلادلاقلا ىا عير اوسللا
 ش هيجاه وبو ثدولاب قلد د ابلاغ دنع تازدالاريسمل ندبوا

 7 هيئاباشاا يزيل ءاصا ام بسطات فالي ن ديلا بورل | نع

 0 لكزس ذااذح «هدططس سو عزسلا دود
 1 را ةسانع ك اكن ابطل ع ىروحادر هذلس انيعيراوشلا نطو لو

 العلا لج هنعومفلاب كا هنو محاناظدحا اعرضدا

 ا «نئيظلاوفغ اودلاعا عراش ف هكمذو كا

 كال نثملا مودل بالكل لد لل عضوم ىف اهتاال «ئيملاوهو
 انساب تالسنلا جيطسمو ثاحالا جرطل لدمم عراولملا

 نفنشلإ | ىلو عروش -نيرطلارثير نإ نطلاك اًملاو انش !هببح
 هللاد بويل جرحا« هنن غن ود لاساغ هيضوأ هننسانع
 تااقل نإ مايل ل ثئراهلا ود هدد ؛ يرعالر لدصال انالعامطن هاا

 هناي 4 ١



1 

رصلو نع دبل يدا اديك كالطع "او ار دنع ثععلاو رهط ناز
 يس

 'ءزصرر ضدنا يووللا كاثانباّبعا "كينجي نا ثاورالا ى

 بل اني علا عمج عس ايعلا كميعدإاب « ان: زن داع ل اهناهيلل !ذاعلا
 انترئسلاب لاوبلا لهؤد بار ولام اير املا ةّرلك عداوتسلا عمد

 تعا دانس ءبعونسلا ف الطام ل وعلا د هيكل ملا هيلا بهذ

 تيعاولا ولع مد وتم اكد هنعوفسملا يا ٠ هيرسدد صان
 تايئاب يتسم كانه ياش. ا كعرالا بانمكسوثلا ٌكداو

ب ؛هيسلاو !ىذ هع لكسم ىف ايند أ لداء ىلغانلا
 رسيلا

 يدنا مرد كلامنب سر نيس الو هللس انعم يارا

 د سخر انا اوف مريملا يظر دارملا لع هبلَع هول داويمل

 سوبر ءادنا الله رصوب 'ركادجلا نر اخامارر رمل ميما يدش

 منا لهكو انداج نابع زج خاص «ءاكحزنو هندي

 مدنا فعدإ لا اهردا نيبجو ىلا زلاو ؟دملا#لوئنملارهو

هعاذو انملاب عاصار اممم عاسال باننلاو
 تاس ايلا لا ا

 مدي ١

يبكر باشر هيِلِخ رب نويسمملا نفرارشناكن
 امج اخايند يستر هن

 . تقال هش ردد امون دج ليغ اهدا سعنملاك هئاسايع نع برجل
 جت نوج لا ىملاو باودلاو كاعنل !ءاطن اذن اذ قييلولا

 أهسش اد! لع |يبسسال لع اوبحرن ةبايعمالا داءمه عراتوشلا

 للا يا اهديارار سنت كذرعد ا لجرلار هيئئلتل ننال

 ياما ورع بن نإ ست نييسلال ا عباويشلا نيل اهبش لذي نيا

 يسال لن غلاما ذر ايجاملاب ءيسملا قربي هيهش عا هج

انك :ينشللا ولعملا بل عمالاو هنهششحالو ,شيغص در ايدو
 

 ةكاراابدر اهل شاد هةر د لهنلا هادكنوحراو هدّشمملا

8 



  كوقلا )غار دساو ريرجلا لوئلارها ذهو انبلزس ا, كناكرلر ةيمانجلا

 ٠ روس واع دولا دولا يد نامل نهرا ١ هدكك دولعع هل ُ؟ لهما

 راطنيلا دحإ ماجا )و دعا ىلع ندا كركر لاذ هاذ ىدذحلا

 اجار رراءبد لصيلر ,ئسلد عذاراار دذ هيله اف ةاردداذ

 اذا اعوفرد ائرع يانغ ماحار كابحيا مهم لد كاعامر دراد

 "يانا ركذل نالد دوال كان دالا لمس مدحا مار

 ةس اجئاؤبال لوالا بهذملاو اهيرسالا وك عسل بق اجا
  اههراصللالا زعل ههلشم رع لام انألان الغرر رزم

 ظ باوملا ىلا جانا خد بوي ع كساكولا#نعرايلا لع عملا

 ظ دالد ةروغولا ثيب ثيددد اداذ دروس ماو اره باق د دح ع
 عوجرو د ولا !يجم لق ديس ىأ !ثددحامار هبل نمت

 هس يلا لد مزلدال و نزؤنس اذ نالاو دذؤلاب ذاملا لاب نع

 هند روكشرا رهاطرهاماعبشو هماعو طارت نكدو

 كتتكذلا د دركذ دك ذ كا هيد عابر اهئاساالا نس نزلاو
 شمر رلا نوكلاللا نس ف دال هنا ملا ماكر غار ١ هيد نعان
 لافس با نصا اذا عويس يرونلا لاق نكت ةس ابدا ةرطر
 اهزازتبو ان مع تيه زذ نمرالاب هلك دد ةساع !هنلازا فحلا

 الح ند «اليصلا ن وعال د ككذ هزل طرود ايبككد نا لخن

 ةرهاتلا فحلا ازجا نم هواع لا اهذلعن نع رش هبال الخ
 ْ جعل ارشنانل 1 تي مف اج هو اره رذ فخلا اك كندا

 هلع يابس لح نتر رئكو ةددالخ الب سنع لاذ ءثح ايونصوم
 تلا مهنال ميما نالؤفلا هدلا الارصلا عدمت غرس انيلا

 تنلقلا كوداموا عباد يف فحلا اذه مثول نازع شئنا

 لل

١ 



 م-رعل ابانلاذ اذاو ىقدارلا لاو ؛راجالا مجماسسمه مل عئر ولا نبيع ١ 0م م ل ١ الاذ 7

 قحلا للاب مر نس اال نوكك نا ١م دحا طورتم لد وفدلارهو

 ماسلا يسع ل فينملا عااومأمل ا نيطنهث الهاو قالا فس
 ”قرااكق لعلا ىلابلاعلا تاسارعلا ياسو نع يفملال يزل

صسصخشا يادجرعو يالا ىلا اد وناذ 'رعر
 همدد هاون في 

نايجلا كارل ريجسملا ىا هنامرحل الكوخ ادن | دوهمبسم و
 .٠ س

 لجان عين لة راش ويش طاوطولا نإ يمبماملا داذ ضافخلا و

 توسلا يب هداولم ةرئلك نع ناز دخلا لش كزانتنعو

 مشرا هناوطوا هد ولع لاح نإ ءاسرا يا هدونيشراذإ
 هيطلح ]حام ءشو رازعتا «نئادس ىف معرا رعرسه نإ

 مكه ٠ ءلرلاذ اهلا 0: لبدسول ا لعد انقر ةيبانحولا سانلا

 هلمرح مااعرشكحو ممملا عود ءهلاا+ بولا ىف طبر اطولا لس

 دش ولالا يوما هادا مان + ئوليلا موول ادب هنشىلعتد
 باع منأ هنعءزرد وكون هو _اهلا لبن نع وعملا ىلا | ن هيف



 ظلوا

 ةلعرموكدما ليلا ني املا غن كرب رمنن عباملا ذك لكذ
 00 ام يل نلحا نا :ربملابو انا مل وسع نودع اعاومش رد هنيد اش ريثسصم

 00 لكناهريك دورا ه هنرح كبر ن هيج جرحا كا عئامر اللا

 ||( -- بعاونخح رئاوينعو دا ذ نع ازادالا هش ين داراعرهاط ناوبح

 بالكرع نإ سك رشا يل ىةساربلا ضداخرلا | ىف 2دليل

 ١ تاروكذملا رهشلا وك ع يفجر اظردا سدااوسدل وامر يرجو

 0 كفاطن لن ١ ادير جاز ابل 0بلاذو دع ازادالا رسل بوكر
 ا : دحر بار ركاب لا ه٠ يوقد ةرحام# نك هرشو ل هنييع نمل نع

 ' 1 مكمل مدرع ماامناك اوس د علر رهام ساب كتعالخ « هل زم

 ١ اكسس نيلعالا» لي ركم ئإ و لكشملاء سئ الانا هاه ةلسن ازين
 : ظ يذلا ثمر انواءءاسمطد اهلا برا هربا كءانروصلا جرشلا ل

 ا تاثحا ديؤلال ةيسائلا فاك راعي ثدع املا يف الاثالب لادلقلا

 | ءاجاو مار ابطمل يلا انه درع لازحا عولولا لطم
 كل ار نايإف !اىداا نال بسملا نرد الإب

 لاقاناوفارادا» لضكرااعار دكذوعوا املا ف انه مج نيمو

 اتكحاحل درج ارادزعلا لانو دويعلاوحا عرلرلاقلطم كندا ديعلال

 "به سان تلون مالا بالم ىذا نامئي اولا ن نلادنع

 0 هرار هلل نلئان راصبال د كعامل اهاب د ندالدالاب 5
 ةليسولنالو يشر يب كسلا جاتلا أذ ةزعو قبرا

 | ايلات دورو ليلك ةنع فمي مانو ةساع انيمارل انإلاربلا

 2 دمعداوحالا نش مك انو ل ةسارع ن عننا بد عائاج رضا

 باكيا رع |ةيساؤيلا باخ دمت هنعرلو نعال هعرلو قلطم
 - انرعاط كذلوو كنا دنباع دا رع طلو سا ننىا 8
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 هلل رك ردنلاب الاو تارم ميس لطانعولو نكت يسع اهب كلا

 مل امير دحاولا نيل اف اهنال تاره عساي ع طرلسالو ليتلا#

 ع بعدا طامي وشل ولع اذ تءانلو عبس اين الا
م دع لساني ىلكإ دهن سانل ا طال زا منن (ناوزخا كاوضو |

 9-5 ن

ياولاوعا دق رفا هيسجب مرهاط يل غار م يكان اه هدورر ظ
 0 د

 «فصل اخ“ اقننال نب نسال نال هوهر عسلا ني هريع ىفوباإو

 مانمرهاطوإ غور نبا مدس توله لكان إوبلاهيرشعو

 "اه نوئج ٠١ هيج زاوحا عارم دب هدورو نكت تدع

 ”افاراشد ارب ل سايل ٍسارولو ملال بد غلو انس از ظ

 *ساعتلوزلا !يذاهيربعتو لان ايدل شعلمحاو بأ ل
 مر نكد لاوس ةلساعلا اهيل دومل اريد لذ هرب نينز وأو

 رانا | نمربالو لاوس نو د سوعدلا مدع يف ةربل اناا

 دع نوار اونا ل ما :ةالاسلاو سول ا تداع نخر اكا هلاحىإ

ثيلتلإ جاحد قبابشملا لدلاعتلا ضدشويام سيدنا
 اهلا د 

 طول تم تافراما يسلا هيف اربس اع نس تك و! تأ
 ابل يدش لسا ىإ كلان ءاهالانالزش نواز قل نسون اندم

 ناكر ههدهسبع دوم نمرم اللا ليم ءامطللا يع ؟كندرزاذإ

الا لدهاللا | نلاطلا مريد هلل سيل ان مزخلا لوف سايؤ
 بجلاغلا ك

 سسهئملاوان عرج املا هلع انعاو ةنل املا اقنليصالا لا ةنعراع لذ انهاوي

ار بلان اول دخلا نمر اهلل ند اهند انرالعو نسب اهنلا هر دع
 5 يي ارئ

 اهلد هن ساجع كلكاا دهب نهنئ كاان دعو ليضالابزولا|

٠يار جالرصملا بارا ذكميربطلا طصرقر * هنطل ءاكحأ
 بيعلإو 



 اضن هنناائ لا لما نزح ٠ ءاوفش انت
 بون نءادغ اذ لكام ءافلاد 0١ هيويهو “لالالا وسبع اد 9
 اهعاحاو ا كطوحس ايس ا هدنش كؤناواعرل منا .ءامنشرم
 'ةالصلا اهل هنئنعرتبوثبي اهب وعلا ل امنا انه د رعلا عيب
 سعرا هر صول مدغ عم نع دازاحلا شمل كلوبل ماقنالب ايبد
 نسا ةرصحر اوب كا ىلا ءاذب ةاليصلا بؤ دكادع نر
 .تااط 5 دعا ىلع ىفطاسملا0>و يرصلا بوت «ةلديصحر
 نيس” لوفر ولا درصلاب ؤماعا رانج ىاانلش هن رك

 هنمال كحل د إ هي ءاررملا غن ىاعلا ىلا بد ما هيد
 داوم كد دذ مهرفر لا نلفالا باطن عومملا مل
 ظ الخد ازا رصن « لمرور ططداساوب .اونإ ٠١ نادغ
 اقر اب درو: بلائلا اع ين عرشملا كحار كاديبعلا اف !داعلا

 0 ةمنرشلا ىدرئان نلائئاعرعاطو كمدلو اذا ناّيعتالا ر
 عدلا نصر هد اشلا انمانإ بل عضل نبش طم رعاذ طب كعاعلد

 ةلاججملا بون اهات «للاؤحال املا قرظنا ذا لارحالا عاق لا -هل/اطن
 اها دوكذملا لالا باوبلا يف يفلت كالونسالل ادب طئطسو
 اربح نيا كاكسإب ساحل ينو هبا لنا تل سوالب تداعب اهلا

 يعانلا هنع هلاشانيدوكملا الع ل اقفرلا ىرج لاعرلا
 علك نط بالا مدل رذر' هتدك الن كلازانإ نييسحلا
 , كارلا دوعرلصال !لغ ار ارح هدر ارم م برشناو لئلا
 0 :رعانطلا ا نلاسخت )؟ررداملا هبرشعناهاضر ءارعر د

 ثييسنلا ضاملاو ىلخلا كن ٠كل# اذه اغا صب رح نيو
 0770 لادلا امس كرئملاو

 أم

 وظثير



 'هيبلا ايي داملطر يوكملا> هب هدرت اسيعمالس نيل ناخد ولس انعوهو

 هاسسوزلا كعضو ائانسالا بيد ه كلن كرير ٠ «لمىعخسلا تن

ل ب ويل | نسدلت ١ا»ه دنع د ءونلا نانعإعابر
 ؟ ير دس انام

نافنإ سالما 1 ولولا تيس اذا ان هركاز داي
 تا اًفا

س اويلا حر : هريس كي اهلا هرإ نر
 3ك 2 فل ه

 "رولا ليلا د دج لي كانو ٠ ا

نه يناؤشلا قاعساوبغشلار بلح
 لجده وعرلا» دا

 بيطلاوب انهاولا هز ثورلا انعم ياعامو ءءلل 'ويشحكرط

 001 يلاعت ىابساملا» هانويد اذ هلا هن صن يب

 ١ هنوسفل! سال دبش |سلانسح اذان اءار د دذايلإ

 هس ايبلا يغض هنا نمد م ركرملا عرلا نال جارلاوه اذه و

سارعلا ةر راجل هدوح م حارلا .كوللالا كاومل
 كثثونااي ةي

 الر 2 ناذاصتاو ١ هسانعلا يع

 يدا ةنعونملا هدعر . سيبقف رلاك نع ازيرجإلا نكي

غنا لوجو لل ةنانتش لل
 فا لا ع)بحابو ذا

 يا دو رافع نانا 9 ظ
 ايلا ل

 15 هلعوطمم لع ا تا ككذو' 5-8

 سدا يلعو ةردلا نم جيانا ميرلا راع عاما ديو"

5-2 ةنساريتسأللا تعال وانلذتم هلع يعن
 ةيعر فادرملا# 

 ندميءانر هلعاذ مبان ىسروملا رهن مشل جدع هلع ارك



 تيب

 رع

 هسا دوك نلا يدا سد: ىنغنبال هس انها ك أحر سديدوا ني

 صايلازكزو : رع قحةسابعل ام يلع يضنبال نطالا نإ اهادهتساو

 كاينس اذو نسا مك ماد يب رونو هدير جرحا ار جيد

 ٠2 هلبح يم دحرحا اذا سهل اهرايط عاملا للعلا احلا

 فعل زو لغير ازلردمل هنتش ءكطلا> اها ناو ار اوهغرظلا#
ميلا يعن سس للي ممواداوؤملا ءاطلح قيل إلا

 

 اوس لعاماملا لاسالاذ ءايملا لا «١ هكر «لبقش ىضشاا] هلو

 مبلتلا الا ف دئلاذا راها ريعنسملا الع دانا ةساؤملا ف

 لطلاث ان لطرد اذ دذادر عيمالا طع هس وئاملادا
 يلع ىلا سامبل اول الا ل صر نه نتخب ا «ءنلخر ذب رجلا ىف وم
 هس اي داهرعر هصررلاى جبال لعبا نع يقين هاذ دا
 عئاملاو لايلاثلااّملا نإ تاز نع دتسماع ماثيو ةيدم طعام

 قهر رهيل ازعل حلا !ناونسك دسم ا ساعه نا ندس لغو

 تيهاط ناويج اك ىل داجدوتتاملا مكحلاانا لاخر هذلمطو عرئسلا
 ١ هيد «تدررد سهلا يان ىرسحلا قاذ يندالاراع

 ١ لكرت' ؟ناع دإ اماادكو ةساجاه رولد لو عباملارا ليلاقلاملا ع

 هس الف قطامي كيس لبلاك الخ عال
 ْ تيئلقلا دود لاكدإب ليل امدا» هنن بر دوعن ااه ءلول يرهلاو

 دكد ايد لوبلا لشر  ءسنع هراعداذ رد هم ملامهنع داازادالا د ذؤنل
 كاعد احابا جشملا لاس ىحين دلما بسس اذ ظررلا

١ 
 نا

 نيلدن غد هنا رهاطوم لادن كربه ثررلاهندو اهب
 2 كتبنا [سفاثورلا مد نداكرس لا كول ا بيطلا ا نهال
 ليلو ,دوااعبدلاو يأ ايس ثورلا مدنين ىلا



 07 بار ةيمم هيك سس مملا لاذ لاجرلا نن نع لى نلاوهر كي 1

 كفا ئىابررلا لولا هنرمءدعل عر ماقلا دن ونءاهر ردع

 كيل بابا تب الملا ماكحا ىف

 ويبل ايي يجرد نإ بودر روييملمملا

 جرش نال ورودر | عولسلا لذه كاكاوتسا ولا
 يع وبلا بسبع ام لارا دا ينبالو لسنيلامد يعل

 كاين وجو مرع مارا لاطقلا لرن اعل سالف املإب ءاسسؤب



 . ثالذع دلو جولبلا لا وعلا نحال بردر 5-5 لكشملا
 55 حاد تي نذل حاط اب لطؤنلا ايف لها جناح ج ,اكنأ

 اذدال ذا هويت ر هاذ هبال ضالقلا مذ ايف اًنيخ ادا ضرع امل

 غار نلذالا ملا عدبسم !اهروعو نزحلاد الأع نمزح
 ءاضاضم يف نزلا لم ابيل اريشناملا لوبلا باز
 يحتج يسون مجول دنع هلعن

 ايلطاب كح نكد عبجىل الا نيزنف كك ذزعو ركزلا لظ دم لحد
 دهب بور بميالط بما سد 00 ميد 1

 9 عب
 0 4 ماه نأب مو ٠ هلرلك
 ١ ' نانا ل دوخ نإ

 ظ دا سانلاو لع قاد و جانا (دلا هو
 7 يار لغاذ ئغلاجلا ايل اسلس فعسل رس
 *ءتلاق لاح نإ هن اش ءاصملاو د ويلاو بولا
 او لي بك اذ ىلع اما طانحا اذا ةصاخ ةالانعلا ككل يلا

 تتدكوعو نبابامرع ىلاد رع هنزل ادى لع يصب نا ب'إك
 ةيع اربع لوا نمل تن اك ندانلا مايسحلا موبادارزلكا اذن
 هنو ىذار ااجردوشتحو ا ليما ييسل اهي وسم
 الدد ادالا شما ابلغ مردكل هب دم دان لاب ءانوشمك4 درا

 اتم مدارظت ودهم دعب يلف ةيبانلا ل اويلغ بك

 نع



 , رسما يدزعإ ىلفذ اهاماو هىيسنللا جرن ةوشملا ذا ريصخلا ىلع ظ

 رن انش طرد نعيد مللب | نهايل ولد اذ سلع ؛الّصملا هد ]غال انه
 , اطفرهالظلاو لمه لع لص انيساللا لال جداخ درطر ريغل ا عءلطو
 در ذه نالر نما مرسلا ضف اويل عر زينل اند ةاليصل نيعامولذ
 *كد الع ءل لمان وعن سسك وشحلا كان ةنطتلاب يقلب ال انيغ

 كعب ىذلاهاشرد ىايعر يعرشلا مدلل عسبلاو كاره
 هجاولا نعوفيم كا وع ةسايعلا ب اوبجت هيرطر لاح

 دم هاوفيسافو كان اويسكعان هنبانكا هيِسدَلَلاَح بلا

 كارغلا باح مر كاكدار « هنلافبل رحزم انيكعم ن تناك

 كرلكسر ربها سلا زار ضاخرشعل ا ىدشلا سينا |دملاب
 ميسردو م رئالاربع عل اذلا نه اطملا دماجلاب روعسم فلعل

 امال هلادزال اغلا هب يشمل تبق يعلاو تاوييس يع لوا

 كدبرابوُيلا ىل غب عرك دزتلا داو |
 يتسم انا عمال اع دركرملا آلا 4!ةيرعتل نعاومش ملا ىفغ
 مس روتلا لاما نع يميل دمإلا اع اششالا ناو ةرخاط.

 رودعساو | ىفدارلا ةهيشحلاو ءرصلا كف كانس لاو هبي

 انو رهاطلا# دع ريم ءاذ تعقرملا لاب مسكر جت ا
 مايالا ىلا سنماب ايجئاسألا ثاوج ]نا البريد املاجرشاإ هنا ١

 يغندارلا ركز جرحرم ىارإت هله نكي ر هع هنن نهر ورح ىلا

 يلعراضننالا انوع بالا نيننالاهلا |نغ سم: يوياس ارلاود

 نينعرنالإب رع لاش دن بح رهاطلا ياسا كأذ ؟رهن ديلا

 ئلدال نلوم رز و طع نملا | ذه تبارإاالرلر ىارلا اذه اع لع

 نالازعونسلا ما اونع لوط قادم هيا يع



يهب كو ىسلاوعبااغدر 5 يعادئوتسملا لا 8 ذا
 

 اريهسو ملا اجرلت باارايلا انجاحالا لا جاجا قيملا ذا حايل نا

 اساوشوا اهرع ٌرئعهو نه نحاس اع بلع نفل عولا هك الذم نع

 اكيضااصداوا 3 زم !نغ ناواحرب دان اويحر ا ولما

 ىعرا مدا توحؤرر رادو انج للاب يف ادبعو انيس ادارجو
 كودو هركيإ سكت )جرا ايوماج ع م دداجلام ارم انس اور

 دركذملا اال ء| ءانالادو بشع البلد اد تانعاول يح ءانملا 4

 هنعرؤمل الذ لدار دهب ٠ كلدك سب سخر عناد

 دير ع باعانيبإفت روس دلت ننال لا ةجاحلا ةر دلل

 فلما كاد درعا غو ةدحا شم طعا وهن 4١ ارلا نوكيس

 لادلعن نوع هكر دلالد ء ذلاسغلار 4 ىا داكلا و شك نواعم مللإب

 ظ هنلل ةي فراذع نلذ ب +لش دهام نع ارمغ نجح

 0 الولد هغزراؤمالا نسل اهرغوا هلحر بام ذولي

 لملفلا محل اداهلا نين رواج فوهر 2 00

 اننا نزوم استلادبعال!ماراشعا ههلبو رب

 هوييس ةك!ئملا ربو مادا هاو روف اسلام از |

 ' افلا مقا ربل عيسالاو ندلا بلع بال ناز نادل مويا
 . ثدوي يسهم اهلا ارز ىاافرزلا ]عن غانو هنملا بانك
 ايلا دبرشد 8 كلربونع هوصرتتلا د هن اولحدإ؛تالثوإ|

 ةلذع كشسلاذ ةؤالو د كاداهر ذه لاراب ارت نزول

 . ةعوشر|الثمزلا ف ودموع جساز + حرلا يف

 يمس اذ تلحام فدا هال يلم ايزي سما هر ! رشم يذل
 م اذا

 .”كوطينا الان ىسشملالدلل انالوابطر سخئالذ كررت

 فلل



 لاسران مدر لع نيابلاث اة نع دل 4 قمل اهايهلك ه1 سفنلا

 دذو ازبد دول ارك بلع مرا دا د هل ناكل ع !غاذا ممدعا

 اع كيوهر لادا كلش دس يو هاينو رثوهتك اريبع ادا جرت "ناد
 يخرملادر د كيو ايس اا لاه اذ اه زكر ا دبع سمر صحو بان

 عدرا فلا[ مي نإ كا دالالا رس ايهتنوا لملاك

 لجان وة زكتوماناو دال خطرا عاف ؛ليذ كينرا ارش

 ءيرشر | 8ىشرئارملاو دارحو اًسيلونحلاد هيينجلالالن ان

 15 اهللاذ ددرعلا اهكير ربال هساعايلدرو «هلرانس ندد ان

 اير! لااوهو ثحرملا ! ذا كرئلاوهو سملتول اكيد ثنا يبييكنال

 رضاع ربع ندرسلا دامردلال هيل رخل مزه يسارع ؟لراب>حوبا
 مرسلا ا راع ل 2 يرخر بولا جرش ىإ ةراؤمل ال اذان ربع رروهر

 هس اجلب لخوا اذا هنال «ءلرطل )ل غاولذ هيصراي «كالصل
 يلا رعاه سما لا اعزيلا اذاو سيلا بلعر يطب ىسست

 رمان يرش ل و2 دانس اهلاسع بهاد ىاعرلا اقسم

 مايصرلان يبغا ذاو# هئاصرخ سحر نه بجو درعا هناول سا

 راسنا فيعرلا يشد رهاج سيما ةلسامعلا داهرملنسأللا 2

 سعوا اوبل ماوي طا اوركذنت ارادبلع اج ندع

 سيارت اد اك تليخاملا كال 8 هي تاكهاظ)ُث ند

 هلق | نها! نع | ده اع ىللكا )عشا دراغون نيز اساردال كاع

 اهلو اييجرا» «هنلاغلا هاف نهرا عي ع ارصملا بعرل ناراربكع

 هللا ل ا ,مالذ ثرسجع عبامإإ كذب ةدعيب بيو مويململا رهز

 يئااملاو ال ئاوهو ىلوم لاذ لانس فاي ةيرتصن اهل ارشضإب
 هيلا نياك هير شتلازفانم نالمحلا| تاروت مان

7 



 ادبعسرف ؟ليوتس نرحل ا ةااعيب اجرحا كارمادلايل داو كلا ام
 كارا ونيد تر ةيضيبلا ىلرع إال ؟ هيذ نحل ازحا مسام

 املا يف ١دجول هنااوم اثرا رارحلا لرصوب يونس ةيطيبلاو نرحل

 مل اكالا دلع ند يطرق نعيبلا ب "ياسو انوكر !انيذل

  جدزحي جداخإلا رجلا ين زكك ضيبلا عطر هنا باومو 'وراتملا
 احهائاملاب سال اةراولا نملا بل د جر الا ا وحر مسد لخادم

 لس عؤك )ل !راصشو هرذان نعيبلا ءاسس نالع ! كدا ذعر
 *ءننطغررفل تار 1 !نند يدك بيزاللا اوس ةاهرها لو
 تللاثاملا لاا الذ باعل برشمللب نا ترطر با |مسلا )دعو اها
 بلكلا رطب ءانيم لانو مح اك هركلامدرططب ظلاذل !١ ذهو ماه
 ري كساع ملال ومع ره) شون عروب تامللا دالئ

 ممر سرا زاداللا يشار واسع ركب مو ءلكا جاب لانش هلا لال

 دارس هل رح 16 كلارسج احاظيإز رع ع ناك محلا يصب
 رضاع الشو ببالالب لع نوكت 1لو نويلا بج ىلإ ةلسازعلا
 ملا ةيوشر هينزاالو هوبي بوحو ججارلا لا رساع فاعور
 يفلت ناثملاو ىذملا نع م درام نع ااه رشو رظاط نادك 12 ي

 يب ةدلوئسافبا هبجر ر ثسسملاا بول امل د انلاوهو هياموتس از

 ١ يضم" نيو هنعوتمدرلو ىلر اذ رئاذم كناكذ تاساعلا
 مل كار مادالا م كعاومج>ا لماشب ىلاءاميحاو طنيع بعل
 اا رارما معا د امجرابنير هليوفر واللاب سيول اهواز

0 

 ثفيقبملا اي هركإسماثتل تالاحلا بد هجرد مهاد ولا رع
 نخل. طهيها مانا علا سياناو لمنع بف
 الا عاج شالوا ىزملا دم جرحلاب قس ناذ ئملا جر رخ الملا

١ 

 جرخ



 عد دو ولا يجلب :يلبسْرَع ىكرداوملا مي نملا هيض 4 زخ

 بطعم |ئيب اهيل دال ا فر ايزصب لددو ايري لو انلا

 رخل, ماما رالا.يقسابا ةاهلاو لجرلا نم العب يزئاسا | ناب لا

 لاق جرتلا برر ادن ار احلا ف سلع همست!
 جدرخ _ريمحال هنا ناك ئ ع ددراتل ارسلك هنرع/ لحمل

 معاحاذا يلد يهرلارا هدملار لوبلا سلس برك : نع رهام ئد

 ةضنلا غر نود“ اينما تعب هب جرعلا انوطر نرلعلا

 ) +. امك عاطولا دنع صبحا دلع «رغولا دقاقلا ) انهربلا
 نضال ودار ين لمذا نعملا اهول 0 هركذ

 ايجار يسع نب جرحا !!بوطر هساخج الذ: دا لاب داىيفشر

 لدور دان 0 !بوطر اهمال انبرارزعاىيريع| كاجرد

 لعمر عملى ساعد انديبلا ةصاقلا كوتش اللا كل اس
 ءام ف لوفنللا اهيل هديت زحل ل هاناذاؤ

 1 2 هيد تك ا
 يلازلا داي نط الوش رعاه اربع نشلا عيش متنا اميل نففلا“ .

 بق كررياولاب فش نانا يبلع اسد 0 _ 1
 ىبزعللا لا عمال لرالا جرو هنت لاح امس اباه

 عامنناملا نال رثاللا اسيل اناو لاول للرب اد ايزها
 كامهب ربع نم هررطللب لكلا اجا خالق هل ةسسالامراع ف كمان ب

 ه-ليسشا ئارمللانل برس لا ضسلاو هد رع امدهال املا
 نلادصل اون: ز وسل فعزفع رذ هلع هدا نصرت اذ ة'.نلاهمع

 سبق نزار ىدالرلا ىب نمملاككظرل امزاع داعرار هزهر

 اغيرع بحاصمال تاخر تازاو دره مردلا ضايق ردا



 1 منج ايان وكم. .يالا دا فج 96 ةلوج نعم عم نال ءاارمع ددالع

 0 لاح دج ملالاو واي انجل أب تاز جرجا بلا ثدثلر ا اماه نرلا

 يلع انلا لائم لان ةررملا انرادم صدرك ذادو ل ننرهاط

 ١000| باووعلا صياعتتو اننا كد وبا! بنجر الا ميسرلا باو

 5 لاذ معبد بهذ باو غرر راعلا عوفنب سلع دنا دعو لاذ نا

 70 اهلاهتيارجلا نك نرد رادالا ا ندلا راعي الد لمس كمن كعفشزاؤلان

 0111 لصالل كادردلا درعو ةريؤووب سحر رطب سلا عئلملاب
 ّ للحي دجالاذوة منع شير ىراعن انس : الارز للا كرسمد

 مهحاول مري نش 11 يح 3مم لسملابرططبال
 عامر راج ساشا مرح اهلشلا ان لو« هنلهام

 ةهنص 00

 0 ةطكتشماو انرطل ليلذ ىواسو ىووباا
 الا سلختالو لاه لبلاك راعب فينا دلالات 0

 09 : نا نهاطلا محرم ناو رطبا لانا
 : :تامئوويلا م هجوب دلو مم ابزعلا كح لوطي لكن اعل حل صملا

 نلت لاو اهيزجلا نو راب وبدلا كاذب م ناو نشل اهنلنر عب

 إ انمزج لش دزع لسا امر وا اينما تسرع !لاس همم نع! دل لد

 20 الفاتالاو ونزل هلم يب جال لو هيد كلامامم ناش انب ايد

 هلك بزل كدا بارثس ل ءايزلا عددا نات دانعل راحل هسا

 تااردراد رندا شم نقلا وأ ةدبجانج دحا ل لاذ هعرال ن

 ٠ . هاما جاور د اذلا فب ىذلا هان نسب هباو كاشاار' ةهينح

 00 امهغان ماضل ا عنو اذان انش نحالاو قس بابذلا يح انخرح.
 ا ١ لس وعملا هيبع ىطب - فم مسا مدني هاذ بد

0 

 00 ام

 1 .اهيساإل]
١١ 

١ 



 يف انياب ذا, سيدال برع ا نسب زل اراد مامطمل ناك اتسم
 داون ررؤدرلا ف نوكل ابا ءابرخ عج فارحلا زك هدد ليسنالل هالو
 انلا خيب ارطلار هددر بابذلا ازك هق يظر ردإزلا معد

 'دهراليياو «ءنيبل 3 0283 رغم الم نئءاودع

 اهندنملا«الادعا اهل مدال نا عر وكلما ةنئزملا ف كرمال نادل لشمال
 ترعرلاو نيلاناه رو نءمدادل نا انسو دددلار رويس نلاو

 تلون جرشرايرخ اربع لاسم ال داييملفب نر | هازئلاو لؤلاو

 ةعزرم يابس !باّس سفن لام عرتلاو :ربلا رع
 ل سر تاما نإ تال شايل ى ضال زاةننسرا ظ

 وعسر هبرارماع اوبل لكلا دانت كانل )جر رذلا ءاملط ل

 | لكنا دوجرموهو اجامل ف ىلإ زغلا مالسمالا ةجخ وب لج
 درا سعوع هل ارا سرت مهد اممبرع)هداضبا ءافإا ٠

 ١ نم" اجر ةيببقلل ميعر هليل ااقبل ةلعلو لذ كاك نسوا ٠

 امل كاان خر بانر ارارسبا غدي نعل واهل )له مسند
 كتغتدانيملا يل لصال امعميب للا « همرخاد كسك قيوم
 ,ب كفر كزنو نمل ان اذ هله اركاب رتل دار كاد
 محب اوكا كار امويب كلبا كبزلا ما ننعم او الممل ضن مع
 الا نوكك بادجلا عل دبس حد انامل هنرابطاع هناؤنل
 ولمر كبري مان بي ةأن/مادع يرننل اةراملا ادني ترك
 الخال سمع لك ذه اندرعو 5 *”ر ادب اديبالو ةراذوني كللاك
 باص هيو دوا ال ايران لو سلا اذ هناي

 ساجر اهنا ليد نسا نإ ثسوث هر افلا نع لامس ليو كعدنب
 جار رق ةريومل الد اهي ان د اككار اهلوه امو اهوئلاذ



 0 ظ ظ ض
 ْ مايندإلا "يم لا ىكذ نيلي + ئبزعت نّساولد وطار اذ فاقدلا

 ال انا يركتلا ةيظدر هدا يس انموك نفور رتل كيم

 ١ نول لا نويمتل راحو اكسال داحس محال لسسملا اذ مانو رشا ال نيل طرشم اع مكحاحلا واكتر امتي وب مسا كت
 01 هلا وي غيوم سيول ل د اندملاو يبل مدوهو سحال
 7 مجهنال ةالع يل كدملا يضرالا 1 هلال نيلعلا كايبعاملاو اسمنت

 0 دولا هزغر 8 تلون سحر نع نطب عوحامل #:بولماع
 | 2 عددا الاةملا ءالاشيلخح الل ةرعافلا هس اجلا دننيح
 0 دور ورا نحلادا ةنمئائلاوا لاخلا عماناوج تن لككر هساائما
  عمدظكار ادرئلم لكا الانس هرل قلب ني رسمل تالا عمو |
 مايك لوشن ءالروص ورشا ناو ا لكك سدل ولد مام
 ٍ اسوكهنتر ل رزوب يداه نطل اع ايما داحس

 | دو ابرااداذ ئطالا امك ادعر را لادن ثورلا '

 ةدرالحلاو رد نولغ اس, اولان كتل يشلاو لانك إ
 احم احنا عرشلا يعل دلبلا لاستو دكذ يبا نذاا ذو
 ةزبلا جيوب تطوي اَدو سام نعونسا »ايضاح
 حس ناد اإ هء ايدول رذاك بطلا وبا نع انلا فانك زرملا

 هناطيار انجل ليسا لكوبالو بزل [سهننلا هل تسر عم

 نسخرل اولا و ااو>رهه ا 'صوخلإو ساك مهالاو ثور راع
 | اقفال ع راج ةءنطا سلا دامرلاْن وهعملا ئيطللا يمد

 “رابط دوفتل نيللاف هويصم هن زةكرعت اذ هناك عئزس ازعلا
 . اغوتما رولا راحل اث سم ىرعسد وهو تاذ نمل

 هللسازع



  عملارا م ءا1ناو سال د دحا نءالث ان كاذاد 4 هسا نع

 قهر اذ لع اد لاح العويل رالا ءزيسللا ال هعنو هلاذ !ىاز

 ىسإ هالوبرم ن وزين لسعو ؛هع نذ نال ىل عجارلا رزعلا
 اه ىلا ريا هشدذتا -_ه ساو لس نكس هان

 نييمال و اطخال. لول كاهاامر لدن عساف كرو م.ضساوخر سلك

 "كب انيلع فاوط راك نال م در ئياارسعب للافنفاةلال دعا سم

 ناقد دداوع ءلالثان نان اهبوفصملا الوب كرسلا هإ انطلانعو

 مسد اا نع كوبو دودرمونم لطم رحم !:1ن انين

 ”ناهبوعش ياردق لعن طررعلاب يأ اهدا ظش ب لوين ارع
 يانا فلا دهاطن اععبالف# كارو بننف اعراس ربو
كمارت لون نفس رورع هرعر 34 ءنروبدب

 . سل هرجع ىن«

 دوسرن !ةامخاصر »ب ويموت نينا فقاذلا
 فبوفيلا مم

 «هتاوباولو هوعر انك رد انلاد ولمس
 دف ددرطلا دععارشو

 ما تاقلا دوكسر مملا يهب اكمل قل طم د | هانلالاد كيرم

يش كاقاكدر هناء دساحون# نلصرا وبلا سفلا
 انادهرل ر

 دعاّصيشرعلا ىف ناسا لانو لاذ نسما يماقلا كا اير

ةساجللا مخاد اع نجلا هجر اعاوغر لرب نه
 ةدمالا 

 هلاءال ةوعرلاكش اشرلاو دب ديلا ىلع امي دع ايلا ىييد

 قن او دل لوبلا ةسايم نو | لودلا ثاماولهلاكا لوملا هايج
 باعلان ةلس العلا لامن درج كا انك مام ءانخ ايو نماؤلا

 الاب هاررس نيل اني ند نمدبال ل: هاط لويل اريصدال

 هسلكرل نا دهرلا هلم يف الان باويدالا نا فكنا دمبتسر هلع سلك.

 هبال ؛سلدلا دريمراعب ) سارلا عساو ناكالاو ريك اَمإِف سبأ مدد



 لقا ئاذلا داضار هني اللا دان بد نكم اسر ان ا كخ نكن

 بالاور يلا اندعتم تلايس ككو ةره اس كاضنالدد جازم
 كيني مر ايييدارلا دنس مانبئدو داكلا معن عراركنوولملا
 ٠ اتنعرتبر دارلا ضيئقخت ه دداكلارسل انها ىح مجددا
 / هب)صّمر سائلا دامرو رئملا بزوار 1 ر”دلخا لالا
 و داق تب>رودعنل اما# هل سمع نا اك ارلبع مسمع
 . كربلا جيد رعد حل انمل تلاخك ةفشسلا هنع وعملا يقمشب

 هربت عش . كاذ رد ليل حك نو ف ىوعغدذ ناشر 3
 دلوال, وصرخ ل .ىلاجرح يارا غبن مده غل رعت ءاشلإب 1

 © هيطعرل ردن وطاطب عيسار نذاصاموأ "نان ىرتملا ىف عسزت
 دار دنع + رد نيول هذا انسارجلا نع عيشللا ردالا كاطاذا لاذ ثيح لا

 لانا يلا ناديت ص ميدل ةروب شمل جار يطلب رطل ناو ٌكاانم
 اسوي يان ناك فاذا نهلر اهبل سلال د (قذاوتسانوك
 5ك راس رشم مادبا اهتم نال اهتام سانا انمى هللا
 -بيلوقير رعب نولوط بادي باخ نت برشنالاناكف ايلا ولكّدس
 هزيل غرس مس وانس دعو اعرطنال داقلار سائيبلاب نون اونا
 ظ نويهملا ها( ندرسلا د رخ هويعو # هنلذ دح ف سن ؛رنعر
 الذ يرزقنا بليررا عابر  ليلذ ان لاوس وهم لبزلاب
 ١ ميل اذاراطتافلا جو ثنرو هان دب ايرد ابار ايثسالكا نكت
 "د در ادس/واالدل دولا ددردلا خا هجو دلع رد

 رلر انظانو اًرهاظ ترااهرهاظ تلسلع اذ ااهما 170
 لكالاب لاوتسا نوحي ءا#عاين د اشللاباجارت جواظنطع 2 كين” ويب >

 . دقعلارهر# نرصد جان ةزناملا دغ ءراعو ترشلاو َ



 نعل بسن يفذ اهنملا كا ةسامعلاب ةاليعلا بامدإ ياانورلا لئن لا

 اراذر مساق اصاذارشالا تاقذ هنيسازيلاب لش نلاذفارالا .
 تمد

 لاذ طصالإمالع# نردد اويذا ابلاعاجاونو هع رو دسع امح

 قنبر خكانع ملال ع ةركرملا عدبل نمر نسوحلا دولا يلا
 انه اط كاكاو مارح لكان سنع كاك نا نا لان اَن هجرو هنسانع

لا ناو ل اق ةنسامعال ذاءند لسا ىلا ةلجاحنلو
 بايشلا) بععرب

لا لشع هركذ ان ييوم يف كانرسانع مهونلل ابسبل لل ديريملا
 صيبب

يبزلا تاقئالة سائلا نا ةساؤجاابفعرا ثاثذ هذلا لذنلاو ظ
 ج

انايار بلد دارادا جارها سنن ةسانعضيبلا اغت انا ذاب
 ء

هفلس اذا م يشلا اعنلا نساجل !ةلارنا بع ل هكشمو ا "قل
 

 ؛اتنمنرط ع ا ع ظ

 دبر بون 0 نلشلا

 بلا لسا عو ف نراذاكا نم نب )سار 2

 ةردر# هنامجا ليبرل اسبع رضدب # ل ديكذ يذلا لذبلاو

 هيعارلا كذاب ىصبل ريلاب نعد بيل نونلا تفي ذل ب تنوع
هنلضور عاشت لعب ويمر هال ادع را

 ثاخر ىونسلا# 

اي عاد عون يللا هءاردلا !+طابا ربل د اانيرصو
 44 هيلمر 

 ايمان اكراع دبا سون ل ال اّسون | ليرس اى قراط نع ماسر و

 ]3هنلة روب سببا نا لاذ ايدلا فضا نا لاذ“
 تار

 لاهدت ميل اذن نبا نإ نسخ دانس ابا دهوملا لاعب قإو ىلتببلا
اع مرهامإ سا اقل لمع مج ارم ؟لنلع رحاب مل

 اهسل

 ' ايران مد انملا اهل سا رثيلا ياعلي راوؤ ول ديزل
 لام دوه اناس اندإ عدا ظظ ادبذ لا نن كارفلا كش ل



 و

 ديي/

 ىراذللا 21101000 زيلان اجاب 58

 عرضوا لطعرعا عب لابرفر شالا مول نويل نايل امر ادب
 ردحلا الاعب اسم امرجي مل قلم نصل الادارتفالا ةلاح يل ادب من ل
 الاسناد فان لا مذ و سفن اذا هنا نال اهب انبعاسا يلع بند
 كدؤلسا ومان يو ادثلا الإ ةنولعل ب ةداراسما نال : لتسلم

 ع هنيصخو ارل اى انب شرااهياكا ساكن يد الإسعرالوبلاب
 *؟داتيببلا مطر رداوتسسو لالا: نإ الملا لد نا انال َ

 ترطار ءذول نط إو ها نذل 5 دز كلالح ]4و جاوب

 ةاعاتسلاو اهيا اكل وزب رهاطل !ءايولاع نكي هل البحلا ناب
 ١ يل ]كو سنع ارسع يدع لان نبل متصل انكذ اهند نكتال
 /  نإكر كيلصر “ل زعسر رمام خارلار ؟نلون نيس نمر
 نام ايلكاذ اهلا هبرشم د تدارو تان ب!كسرئر) زخدا
 كلا تولي هبوطرحاعو هيون ارك سياامءنه أر مس

 هاد ليجر دداج سعال انيس ر ليركلا نإ ماًءاكندرشللا
 الاجساايانوكسب يب دسلا# لالاجا سند اًضارحا

 تيطلارعاذ دسرنلا جرش جوملا اع هنرل طلح
 لاننا غول يف و مرار هي بيطلاولا ئماقلا
 كمر لس ري دارفسلدو عملا طاقمرهوت لمرشح

 تدجسلاب ىرجت هيد جيملال بلع ءالابملا كالا ل صرع

 دودو مم 'عالشلااصناد لي اه داو دب موه «البّولا نم
 ان مرع ودنيا ضنا هدلسا نكَوو عهءافجد لو ةفريكم ]اجلا
 00 مري اشيارخد نيرا سيال ةيدكلا



 اناا «ّيتر سه ننيع بوطتا# هير سعلاب تاير لول

 بعايسا ءءرشسل ديد مار مرر اةئاوطل> ذا يجزشلا

 ثضاطوإعب مدما» كد نإ نط طلخول اه ذملا لكاشو ةلسبائنلا

 هلع الا ةضانإب نهاط راع لوبو | سلع ابدا !ىشلاءالر عباطملاب

 طرت بع منيع« تازجا عبجولا لص وحال قل !ءتادإبر
 لعاملا ةلعاذاب نارعان هذ دب هنطابر لاما. عرهاطيرإم سبع ن
 لست ول و عاطل لم اونو ملا ذوند عندا اوهر نا<ناز

 ةيددفر تان سايل: لشبالاراع مامر نببست لروص ٠

 تلد |انممدلوث اهو ربل ئحار بلل ةسانع ليكن ةطسروتشو |
 مرر وبا» باز, ئبدحا تال مس ع عسا انبلاز ا نأ بقل ايهدحا ظ

 كتالسسفلاو لولا ازجاعبج ىلإ نطساْنب لصبر املا دركي عانس

 ببزاثلا بيجا ناك ةدخات ممن اهراعنإ واونب نيبلا ارم ظ

 نبل اربع يطب م ىلا يبعلا لوب يرش ةسسازنلا طيرألاو ظ

 كارلا معن ثيِعاملاب ءىذفي وفلكو ناوملا مان لش زار
 يلاوهر ابكحاد| انس ازجلا م ءاهارقام ةطسرنللو هلاسد

 بادب |تاقاعب سمن إلا ارجاونكب سن
 فس كاو مط انئافصو ايينبع كاد زاهي نيو سي نلا

 ي.ثولاارارسلا مي رئارانمين اب مايل عب الذ ناولز يدر
 ير هاسونلا يل تيقن لا ص لئلاو ثخان -ادرإال ثيمع ندسلا

 ةنسزنلاو حار اذاشلا ةهنراعم محاط ل )كش دون نا ءرلعور
ماثلا +مزجا# بجر هوهرا كانا اع ةنل اناني راكان طرش لنهو 2

 

 بل هيدر قليلا بازجو ىوبخنف ير وبلا . زتتت9# يوزر ين

 دونلا اللا يطوكحوك د سدؤللا بونعوه) نفر سيزتن 7 |[



 ا
 ...انهبا نرلا انف ىارميفه انلاو ثيمنع د لاحا هاذ هل ا رعب كال

 جيرلا با هن 0 هنيينوراعت اغنرزكالاد قالا اضن[ ءئلؤف
 - سشس لل اث اداكسالا نإ يسون اريسلا كرلااوايسملا
 اكظرحا جراند اندنعر بلا ةئخاحلا كوذخحل درحءرزخ

 ىلاصن ناكوب نابانملا هر رلا يل لاذ اتلاطمونسلا

 تاانعا ذارنالا لويز هلذانلا ناحل رعنسا در ردملا نجلا نإ
 اعبسا لييليلالا رزننال ذا لطم منملا عمالاوشو امءاذر علا

 فول ةنعوفملاوهر اَسنبل اش لن ؤْلاردوبعلا بازغلاب نها دحا
 رطل عملا وصدر نينحبإا بعزم هرع نر د فكاسالا
 تارغ د زرلا ثرعلاب دعاك يعيال هنأ ميقندنر 4 هيدنلا»

 تاتو وجال لان ريزاملا وشم دزحلانع ليسا ناز للسح
 2 كفاك عند انك تسل هه ارم موب اذ ثيبللام نري
 تخبس ىئرااورستو ممملا صئابطشب را را طر يعن

 سيقف و لا لاذ همن رز نسيت هناث هيل وشال
 ىلا ةالرصلا لا># هدر اود اهحغ كرس دذ ننرسل 1

 هش هررجع اب انععش نع ب نيج لذ ببايزلا ع هناعستا
 انه ررزي هين دداكسا لس نلكش كان ةارركد
 هيئشالاو نون قحلا ككذ ررح]هع ملا ذارغاط هركائابو هوركذ
 ايبحولا ليفالا للا اهريمإو باغلار لالا نيران لازنإ

 نع نكسر يفؤملا هيعرتن رراؤن ؟سسمعلكؤ وفعلا
 ظ +. رلعزز- نيظلرادلااإ 2

 ومعي رلار وتو «الرصلا داهن طملرا رايد سه دز شرار
 0 ؛كاكااءنسو د اوسع ولا ؟اعدا

 هلعرك



 حت ادا ةاوطس# مرزعونع لحانثلا نر ,ثءلو
 ند الا دركسسل كواوهقل اع كمدخل ما هنالرم باوذا ع

 ردرادو 4 نيرطل ريغان لنمنل د يبس ةءاولزل از
ا :تاابول جارلا ذه ضاص لاذ و غام لاف عارز

 داس ل اب

 الدءامملا دو ةرسن هع ييعرإالا سود د دذ امهر العن 1

 دنا ويملاوالاطم تاجا انطبل د #هتععب وقري
 ”'ءدلوم ثول ى زوي لوسرا ةئيشم لسور
 تماس كابذعيابو كائواعبل اهبادانش نايس كذا

 درسه الى لحااباو ماد كوبل ني راسن ال ناكذ افرح

دع ةهاع نان لوبلا ضاوغ ثنا 2 كان موولا يد ععسراح
 ا

٠ ١ 

 درج امانل صانع جيرخ يادار شبرة رسب اون اا هيسرلا
 د 1؟نلويلر عملا ماريدس الل ال رصلا نهال كوكس « نمل

 | + ”ردوهو بهزملا نم دهبال دبع أ ذهو ركن قرشمل لاذ لوداع

>-اكيلاويوح ليد لكو فلآ مدا درا مام انراح دبا ٠
 نر 2 

نه ندار )سمع اهلاد طربا ناهونجا نيك
 عم غهدؤيس نو ر

 هنلاجاساال هب هوايا يللا ءارجخ اذكهو هبال
 لد نع الا هل

قناع بحاص كو اني لولا طبافلاو لوبلا مكح يطخاذ كحول
 

 ”انالارهارحا اهبس لسع بع اذ داب هنو ام الإك ظلام

 . +! امحلوفملا ابل ابك نذ ةسانكل با ٍداشْدَجْوبعَتلاَ
 ”هيزيك لرد اهائاقنم دا اهلو انلماع بي انها هقذا نوع ى

 لافعل ايلا ركسبلا بيد نام هان اون ناهس اش الع بع ماو

 اعاانسررضالوف#بجمارخاد زدات سدربلا نو

لع ل61 ونا # هاا يشسن نب نب ادد هللعادنا صر ركب
 نه لن اماو



 وح اهي د دحيم كوبسملاذو هد قعد !5الا دفن 0

 مندل رارانلا هل لعب ١ يكد وذر بدا رانلا مارحلا ن ائبد
 5 تينا ل كا هون ديشلا م كماوط بلظا 1 ع مانحلاب

 ةفرمنعأ.يهلد اوبلعا دشعلا ب يرلار بولاثلا ير هب مازحلا ىا

 تااثدنوال نظم وول لكازع مدون كالو لطانلاو وحلا
 حيلك كك لصحأ سد 0 بلغ دن | ىلع
 عيدص عا! نر ليغ 4 مريخا عد لاق دومسا ندادوسب
 ا 0 هند زذالا للا ضانغ
 يلاماىملا نزح هيلسرايخا 3 بالك راد طاش قل كأ
 عملا ]يلز عير ىذلا نا فبلغ دداخولا ع ءالاذو
 سور عدا عس غر عورملا ل اكتالخ عمال نكر
 نقب ال مزلارعس ةاكن لفعل يرد
 ! نعبب >6 كرر جراسا ذك اذ * هلمرب
 . ااهرسنو ملا عنب ءهنونل مس اكو لفاناوجول بازل

 براونلاا مل اكرب الاماني رك ا 7 ظ
 الايطبانإؤ نإ ةسانعلا بابىإ هند لاذ ثيحا# هؤلسع

 تاغ تنال الالب ءاكا نوع هال هيكاددلا ل 0 8
 ناو مرح نال *هلهرعوشمدال يرؤلالرعاوجلاف دم زوم
 2 صبي عيد نوب لاذ ثرح مسلا نإ <زيهلا مالك رهالف زهو لك
 71 «زهو هب عمال رعاظددال ج لاومحلا نع هيل لكرداملاد

 انيعاذ لح رداكنج اد ءليج مسر للا زان ةعفلدال
 هزيم ردد يملا دكذاي هابيل كوخ مدي لإ يالا نكايك واللاب
 اما شير يو يسد لني ثالا لكذ ب ب ابا لزعر لع يلساساراعو |

 انو
١ 



 ترلانوك سوسو صا ريوسزنال د نلت ملك درملا اريج

 هلا كنا دنت 8 «للذل ناو اكناف نش «نللع ان

3 كاد ذا« هنروتسىفسسال هامل نحأ#م)
 .كولملا اه 

 لاصالا اهبال كراراعد د #هلزمل نع يع دل ع 0

ما دسنب دان اذلح نانسي قس ا
 ا

 طه! إب نول دن فنا مخينع لزم نيل وب[

 م كاجوماذل كدرر ولشكا نايا
 يفشل مانا يسعنا

راارسلو نبل! نمر ةرايزعلا رهو لعاب ب ةهيهياقل
 حدر ٍئا

 نا )كلا دلجف !١تاهرسإت لانو انلا
 لازم نا *

 ةليس نب نيعد يجر لاسعال هبال كرب ادعم نا

رذم اع دوعن انبات .م ثلاثا هو
 الم يع ذِدا كاملا انع

ولا انسقللا نيشال!|هبسيمل تست مزيد تسب لويد ل لو
 اكومضح

اد ادلاكدإو 0 هتلسلك كارلا ل وكس
 يابن وا | ةنئلبم نم نيي

 سوعلا هدام لكنك سكنال هدشع هناا ا

 سببا !تانلرس ما ئح لي جامو بد لكرتدال ان دنمعر

 باانلارسلو سويف لد دلابب خرج عريملا كاذلإ لن هلك ذك يلا

 طع جب ل ضد رحا هين نحنا نقنكاب ح دا 2

 ترجو ولا: سد ةدلدلا رهف ةاذلهز هيلع ثدحو د

 ايلا نع نككيش نا لس كاث نيبو: اقلام ىلا

 اداأرع ارعدع لانا هدر دلوخس وعم هدإلار 0

ن 6 ولك اولا سنع ةيئدسلا يلو كسك هليل #ثطسلا
 كأ

كاك :غل إ كونلا دب دشتي ناحلا ذنل نإرج
 1 ' اهملاغح نمد 

ا ابغي ٠ ٠نطوحل لغز
 انتر سامع اارهر باممل
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 ذي

 وضا دهو ةر نراعسلفن ماب ذذ هان ل2 لاوسلا 8 : قالت

 نيل مك عسا ىلبع اال يسم يدل برت لشو جمالا
 بلا دزسن لو ل نإ نيلاعاذا هيب ازبأ | لال ل سوربللا ععوستلل ئف واول

 دماذن ع يوحألكو ةرايطلا رهر ند لستالا )غر هاطأ بييسا
 جايكتازهر نيلنسملا يباب قؤزسلا: نإ هز اكو عسسل

 ممل ءزازل منن :درحر اسعد نوح ا/ هلع ردت لسن عطار
 لاول نخر ده اهنا ؛انيبلار سبك كاسل انغانبلا ناكساو انما
 هان قلن ئااشال .سرسوملا عبد © ءابو مل دعوا نيب

 اسال لكس نيل ااهر اوجد كتر كاساؤمل عزدد ددمجا
 ظ يعزل حر لاصو هيببقل !ىذ نأ كلم نانا ةدوحوملا

 هْل عولخال ذا ىلوعلا لاذ ههذ صضايشاخا «ءلر روب

 لشعوب! هنزبزع و نايل كانبلا ع «ءلحرطب كشر
 لجرا النمل جام ااعر ريصم سو مسارلا ا 8

 0 هين راد :ردنل مام اباهل اسر تلخدا وبلاك
 ظ اهو اى < هناببس اطر ايل ثبح رحاو عيامرا 8

 كير ف ا م ظ
 الاغ شرنمالا هللا نا 6 هناعاعب مكحاذ ب يروا هلا
 *اوتزن الالب نب مكحانا ليبسملا له هيشف هانم اب ىا
 ركلش او ٌةرل طسنما نال ©مانْظ ددكان عمنظلا تلاد
 "زن ونام نح اذ بل اطر نش 6 مالم يخل! 'لوعنلا تايب
 يى.تلاحإ ملا لاءمرلع مصالان أف دييض ديلاو رهاط إد
 ”نيجال ابد عز الاد بعرس ءاهرب 3 أسأل ءاخاؤتلا هائج

 يا
١١ 



 اعد نك ىلاسرا بانك رار رايت ل ننيتت مشن ا

 مزه ءاوزر) سسك د ىردزلاو 4 دابيلا انقعلا برا بانك ال ع

 كان بلان لارددسسال اذ را دلار ةليسملا بانكيل يرد زلا ب
 لصالا نفرانال رش هند ىلا يبين كرها هرلاخ امر عملا
 يغرنر ةئيم م ود ليال نإ قسملا لاح ف تلاعلا كال بلاؤلاو

 لدع برر نع انه بل افلادلام نع بصك تر ايزع

 تباائلااغاسالا مدين لازلا مار نزلا “لد انبوهدا ٠
 بلالادأكاذاو نساك كلان سدا ةرامعلا الا 0 '

 دال يرارلا | | تلانو انهاييو ساوسو كرف نا
 نادرو ايرصع مصو اذا اذد ثنا اكد عم هس هرعت ىؤئفن

 يذلا | ذه كاكن | هلحرزل لامن الح هدجزت هذاذ ّ 1 7

 سنار .قلاط تنال طوبعب النه لحلم /
 رعاذلا كاذلاولل ارظن ئالطلا عوف وب اول اذ ثدح درطنلا

 رصاص رذ يسلحلا كلان دامد 'لالع لنه اراحالوا هب لونا
 قئذملا كرلا ىل هيض كااهدحا روس تال ل ع 0

 م1 ناسا وبكل لاحلا يع هرصن كا انما

 كرلنمالكو اهرزش الع كاريعلا تاع درع لأ انبلات 1

 بلوبلاك# هرجع ف ثنحلا قلاعام ؛ ءاذاوسار ناعبو
 دوس لوبلا نبيع هرزعا ههرهاش رولا آمل ىف ةدئلل ل

 ارو هون لازدا دبع دتللاومس داس فن نايا.
 لادصالا كا عنلريل ووك ن وم بذيسن ىلا هد انيس ال ره القلاب

 بع ءانردووا اوفس هان دجو اسر انبعولادا ءرين مدع



 ! ادوكراوتلثا+ج ين لنم (نتاريؤسر اوبزلل موز و علوبلا
 0200 اميلي يف عام كيقذ دن ؛(ملا ىف ذل ةاضو سهاطولب
 | * قط« كبور يطق ننام جرح م كسلناعا انو بهلم
 جيم اذار هينم اونيم طارشخا نقلا اخ بيب ىليبح نال وسلا
 متاحا عار ديبنا ذابهتل اد امبس جرط وت طلنؤملا ند
 للمال ناك نإ رهانل ابالغ همزلاد هاذ زحا ع صنعشمل قع
 ٠ الفهزن هروؤم نكيرائا بكس ملا منو لد لع موكوملا هذة

 يم جدرتءرعو ءازدؤصالا كاكاو ةوندو ضائلند ناذا

 كا اكدلإو بالعاطت ايفان ا ف سسان كش اذان ملا دمر
 رلاهدا يصتمل سو لهءازب سكش !ذزوكذر ٠ ١انبلصاملا
 فاشولا ؛رغإ عاملا كاكاو ماملالا ايمزلب كاذالفا ماعلا يوب

 مامن ئه إعلا كلو اًقداف اوكش اذا غبان* هنود اننا

 *«انلريورلار نارا يولكملا نهءانب )هال كاكداورإطلا
 دكذ ندع نير 4هنطوبع !سدارولا انبوعير عند غرالا

 'نانلاو ب رتل اوبس الق لرذلالا نع وارسال ل زو
 تذلتشا | ذإ مهد قارسالا ب يلع ىلا سررلا١زه نع

 ١ مسالا تييراوم نم دير اصايل ا )مد رباإث يدع راش
 ضس+ايلكا ]دو اهو اس عيماهرمإ ماهاللا هال ننام مابا ذاذ
 *مالاعاكولا عوزام ىا١ تنحل ءارجج انل اسكر اثنا
 ءباررماذ خالّؤاءوؤشا اذا ذهه هارت رسكد كودسلا
 صقن ايرئر | لاومر ينو اوشاقنل هيحانص نه هو رطل! ذااها
 شاملا ل اومرتد منا بلا هود اذإلصبسلا | نهايشن ءرجعال ةناذ
 ظ هيلضخرب محانل ينل اذان # كلغ لاح و ذاع سا ىراعن

 نسا +



 يشن ارغب 1قشسمال غال رئكازتس لكؤؤاو طن ب نسسحإ

 هعر عمر كزنذ 1+! )ادن لالا نئراعام 'ىزز رنجت
 يريح انس د ناكر ان دزيددم عونس اهو زي ر)

 د ةلالدع نالااو ارنع ثههلأو الغ هروو اا
 ءاماال زبالا < لائدالالبو أ تسلا كا ؛« كش دبلراوا

 لح تمول لوا د!الدا صم رتو بنلجداب» تجرب

 عمل شلاو السلا مم ,نوتلدجلذإرخاو ءانئلاذإ
ل وبج ضاءلوفضر اهنا

 'هنيرزكرإ ا تمار ه

 كانروجا نلحلا لضنا وج قكمر نجر سا نء ونور ك|

م/ لالا قاس لوينلا هبانين : اهركذ الكب اويدو
 بل را 

 يئلاريعل كاز ديدو ياريم غصون

 حصرنوم نم

 . تن]كت سنع ن الا. مل نونلكن 9انسو اول ادا « ىل

 *هذ رهع دانصعا نغو مونولا نع ٠ هدراوش تزن وا
وس ةمر هءهلأللا فلطل )سه داولا ئايإ

 سالكىب لا

 كاو «دربع هناذ اسس هل لاو هال يشدد وسع

 هيلاذ امينا هدس | ٠ نلودسل ديقناد "اس يرن

 انرسا كنب ليصو ء مناك> يي هبه مايل تلاطو اح
 8 هيد ادب ايغ مي بعدو كار نيج ٠

 ٠ ١ تاكرئدجا هللا دابعو

 «غاموا بارع ءلاعام ٠

 3 يرهزالا لاما و

 ءايزغود الا
 هلننالا نشغل

 ا ا

 داغاروبلاو 00-5
| 



 06 دما ةباعأ يو ف

 بم ازملمكوتعل ا ط اهتينل
 اكميلا اسغفت دحدرأل اهال)

 العلا ملاعلا امال ال اننا ١

 دجاطشلاكتاهتلطعالجلا
 . ١ اطنزئتخل ايتررولا

 كما نول ِن مد 00 نعول فلا حلب لذ

 «مارحلا سوك ادنإر يانا اكنلا لحار حاس مرحالا هدر رمل
 . هلناويس يجن اال ةيعر لامار ا ىن كارما اع ايسلا نم لالمحلاو

 لدحر هناالا هلال لا ديبشس اوكماولالا نغ [ ته اءؤع يلاذنر
 شن لوسرر راريعادم اوين لا ديس او6مالملا لكذل ل نع درشإل

 ١ الب نماإ هامزسو الله لنه صير لشر بلع مو ها ىلصت نإ 1
 ور تسلل فا ف 2 نين اق اعنلا 1 كن [يماد

 ””انولاسرد علا فذ ار قبلا ادريخلا. ظ

 كنك د ابانخلا اديملاك ماد لإ دنا سسشا !انالا نت باردا نممار

 يفد الا هدم اع جاكمملاب نانشمل هيد شما اسما نايس

 انتم نك اريغلار ونملا ايجاز سل م > ان نزح اد

 . دعب هم شا شرد اي دنا نسر لسا رحيل

 بح د عرشو رد دا اك يمد اشللا كش



 يم :

 سمن و و لاو اكو 1

 به تغرس يللا لدانحلا ندير ع طيح عبو دش والو
 ءليلرلا نايل جانرلا دادالبونتملاب سسشسملا نع كان رصتم# ريشا

 « ؟ انما بحاص لغخاللا ماما هال بها ةماعلا اكن اءللاهتلاو
 اونا ورح ىباباقملا ؟امالاد كرسي داب ده هلا دنع فا رسيؤتلا

 جبرلا ماهالاو كسا د نادتان ربل ا كضادر بيعل(ندراعملا ءاهلاو

 معهانصرإ ارض يمر هيا .دجاسلا دبع جال عملا دهانلا نلا

 هبا اله بها ذمإت هنلاغرتمهارتسر ميلائلم هنحا !ههو
 ٠ : مياة يااججر ممالتما هر اوزملا اب اع "+ اديلاط هنن | تس نالا

 نئاودال راهدأرا |اسم لك 3 ديلونل ابولر بها ذملا بامراايع ددار لك ظ

 مد اهبل ليس الابإ عود رل ا دج رار مه درع ديلثنلا ناونأ هيه رن

 مضوا انه اد نألا مهرائدبلاهن درعا د ادن لاذ دنع ازب اوزمم
 كتايمرزلركمالعلالا'فإالا ال ٌرعدنش كيؤلانلا دوعالا#اكدجإلا
 عايتلاءايبد تلذذ هلبسم ايث اومن ا تببحل مي ثاذولاو دحازالا لد
 زنا نكزار زارا بهرد نغا لس رتل دثضشر قانئالامد

 اسال داادإ ونميزخا مدهلوا «ريعادملاع يعالطا مديل و نب ءرل اند
 بهزلطو نشولعن انبفلطاو خرم تمرلد ثبحر اوبن عذر
 «روبصتملا اناع هنيمسو خيم اشلارطسس ايداع زب بها ملا نف
 بلل ءاقلن لك م معد لأ ننالاساركو وننملا طاهني 5

 *جولاصلاط لدي ناو يل تباعو تبغ ]كنف هدي نابلس
 ناجحا ايركعدن داع ناكبهنلا نان + 9 ,دل روفلا اريسو“ ىلا

 *درتدملا لكما الومد ةومسمسا 3 ةدرشلا دا ذهوأ م
 اذولوملا درشا هاج تانرلا بر نغ قيد وبلا الباسل
 . نهرو انسشلا نع اهرعملا كاس + 1 1
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 اك ارد داه ولو ين
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 ١ن ل

 لاتحيلد اهراعو | ةسااول ةدالول !ادبسد ملا ينم نام

 1 مرذكو :عارتلا هان رالع ل لذ ءانز نة ولؤملا ثلمل هذ

 قارا هلا تملا نم تفلخؤلا ةفطنلا ل نالوا نان نم ا ' دئار ايمونعملا«نالا كاقرفذلاو ايس هنا ايعا اين 7 ناك
٠ 1 

 هيلاثلار 2
١ 



 هجر ررل مها اظرحارا كارب ااهيلو قنااكور كلحالا تلاثلار

 لخ ريع مر ءلرشلا رن ا ايوجلالسا ني بسلا ةلويي نما

 ىيسحرع اولا مئات هيلع صد ارك داكن نغاد ان وحا تلت

 الد( سللو | ذهالا مالمالا اف نخاااعب نهال سلو عبو
 فليت هوب | نيكس اذ بسلا لوبي ثحو زلولاهةرومملا

 انمار ةيبارلار جر زلا قدي مننا جالا عيستس الر يملا

 همااعو كلاذو يبا ل نلع ناو زبه اك نه ل ان او زول |

 مملا غر اتبلاطو نا دج ئولاذو دج معو انبلاذو

 هبا خا مهلا كوئيلاب مال معلا ةدعال بنا ةعاوسال باي

لازما وكر هيض ةيييط |اهجال هرخا نا اع مرتع الذ ةيغ هما
 م

يحا ازبال مرغعالو مال ةلاحلا عال مالا نعايبإل مرخل بال
 ةس

 بال ىلا ةلاخال بنا كلاخانبال مرخنذ مال ئلا "لانو نم
 ةطادحلا بكيل اعجب جرصمر ورمل هزهو ةيسلج ا اهنال مركزا

 هانيمالا تلك رركذملا فلا طباذعلا نفرح نو ةنيئنملاو
 داةطساوب كرار ركد تدالكرع ئذلا لا طئانف نو
 تنااهجال لكنيع اعاد مالا ىلإ تا« مالا نه نيراو اهريد

 بالا ما تحاك بالا هيج نضواو اهوقدو لحس وب يل ورا

ةس داشلاو طساوب لكتدلو نناثحااهبإل لكلا ذاهب ا
 

 تابو نايبلا بج ندالا كيو جالا كس د اشلاو

 تير عامجالاب عيسلا ثامرنلا ءلهو نليس ناو ايه والو

 حسا ول كلذر ناالا ةبازتلا ابنا مرك رهو رصلت# طب ارو

 ةلاتلاو كالار ىللاو ملا تسال :ةوحلا دل واوا هموعلا دلو

ءرشإد بيسلاك نال عانكرلاب نهر سئنلاو
 بسلابع رك او ب 

 داض نمو"
 |كنحا



 لس اكولو ةطلمرلا ثمالد كدلو ةءلذرت ماالو لكشا

 بهن ٌ نسل ل ا و عا ع ل ل يردوا 717
 - ه7

 00070 0 ز ز ز | 0 02ز202ة20ز0زةزةز> ز ةز 1777 110 77 ١

 2 ظ تو
 ةجاللر بلنلا وو مرجام عاذهرلا نع عرج رتل وم نؤلملا عيبملا يقي
 0 أملا عيسملا الا هجد د ادن نير وكما عسا 0

 هرالولإكنبلاو ملاز ءرخالاو ةدالولاب نيرح
 0 ةرهالام هانلار

 اح مي
 , كدر نالاذ ركنا: نزع اذا ىند اهلا نع موعس ركنا ذنت : 7

 ا ءالعسارب ركروبفرت تدار و !اعرذدر ! ةظساوب كرلو نم

 | وأ الد عامر ما هليطرارا عاصر نايا تدار ااهرذبرا
 ا!اهوؤدراةطساوب هنرلو ىنلدو اكلاد كيبطقاز |

 ظ د

 ةبلس ئايزلبو اهرئدر !هطساوب اكبرلو ءارناايرهصر |

 كاما اهفعرا ىاكر عانهر كيد تلئس كار غانمر
 كالت او اكروصرم انبرلو وا كببا نلد نيت ارا
 اهيشاراطسارب انولو ْنْنا ثحاو ئلعرملا كلحاو' عانسر
 ليغلاوأنئنعرما هاردبدو انشر لا عانشر وا بشن نف

 7 تاراكتما انرهر ا نر تلهسلار عانمرو [ بش نع

 هئدطسر اولو كدو عانهرو !بلم ناار لكيلا نيل
 تللذس لاو عانهرو بلل ناركببا نلد عيت راوا كنا
 ع اال !ءاندبا عبسلا ثامركلا ءذعو عانس كحاواجلا كند
 رار بسلا مرام عانهرل ا. +ربعوشو صانع لور اندىباو

 تسرح بيست مان الواو لكلشاو | كيذا ةيلصرع كل

 هالرقو لكّيلو ان ئنعرمالو كنب رطرموأ ىدا انما ركيذع
 ؛وطوموا كيم اهبال كيل كمرح بس ما تناكرلو دلولا

 را مه لووي و

 / 7 فعوصراوا ر

 ! اهلدو اما زيلع مركلا كلر طرم كاك بلس ما ةلملعوملا
 كس.اكرلو لكرل اذوادتاذز ازعراركع ئلعرمالر

 هفنقرملا 1

 هلا م
 الأ ءىلذ .٠

 0 يا 5
 / اة ١) 27 1 ب وصوم دعا ا



 'زرد لرد ةرطرفرا قلد ايبال كيلع كنرح بسن ا ؛ئينعرلا
 ةامزنملا صبار باويمالا فن حاط اه اييزس | روك ذملا اونهلا

 اهبل تونئللال كويمنملا لانو دوكذملا طدانصلا) يت اهاوم-خ
 بايبهاملا دويجحر ىغد اشلا نينا ماذهلو كنالخادا كسل

 عانمرلا نم مريع 'عديعلا ثبوحلا ف تيينْسسا الو لبانحلاو
 تدرشاماو جحا ءا نب وك مزعل جالا م| لال بيننا نع مر ام
 ٌعانهملانع جامل ما ل نق نتز وشرب مو با ؛وطرغو | اداادباودت

 عاهال الكرخ كلحا كيلاع هركال دن ايف لروما اذكو
 تاكا هدال كبل لك دسدا 1 بسن نم كلنا 7

 ا

 جو .ةارها مله ناك عانفيل) م

 ةمرحكنشتو اهخاكل مالدا بال داداكانرؤشم حالو

 اهرخا طور الث الاثر هل انجلا دعو ان ولع عاّنسرلا
 اناكايإلا عانجرال إف ناوحلا كود عبتسرلا كونكت نا

 انعدمب برثسو ابل ناذ راعر قش رادلا ءاور نلوم
 طرتسا ونصر هلع يالا باعشن جم لفل تشيب م

 'لب احلا دبع مكن طاوس ا مدعي و ابوك كما شام اور

 انو ناومل اشار عار ار اطمح امم عاد ا هييدصرر اولد
 يلا سنجل لك ىف نللا لص كا ايلات ميرعالذ اهدود

 مل.بلا لدن مولاذ راد دهن ةأَباقل كاوا عييدرلا كفوح
 نادال ذاوا اسبح عمر )ه عاصر ف ككتروأو مس علا تريد

 ر<رع الدال ءاهدوح ىلإ د نيلأ ل ضو لهوا اقدينو لونا

 موقنو'



 داع نرد كتاوت ذا مروساو رك دام مرش البساللا لال

 8 لد نرشو يارد ف نرخ للا لو هردار نسر نك املا

 .ادهنا ةرحاو ملص ةنيح ىلإ دنكو عاصرلا ع ءانيلسإ

 يئكانر | ىنلح محول نكت سنو نارود يل هدرحرملا الصار

 مكرلاد الع هد صعن نلوخادوب عانش ملا سيرغ كريد
: 

 _ هصئات ولا لدلو بارهلا ل لاذ نسج م للذاب يملا

 ماالبكرصلل مكي ىل اوحلادولل م ب يللا هدغالا لس ا

 «رسملا اهانع مارا لل اذهل عاذا سهلا كداب 0

كاد لس هارب نار ا انوثتك تاقرئنم (”تاعسضر
 دلل غالو ا 

لاو منقذ املا دمع هدحاو نشروا نطبازجلا
 هعا رايد ؛ثئلح

 در ودا ةدوجرما انءاهس ثراشصو عانمرلا 4

 د عا>ال اورج بلع نيرعد عاطضرلا نم ارح لهل

 راحو لشد كنا دوجوملا هنا بويلع مرعذ هانا نيلل ١ حايك 2 2

انعرل نم هلال هناوما ن نال ةينرملا رع نزار اردد /
 او ع

 كرئاطب ماوعلا لب نمارتكد ال هطروبدو مه كو 5

 اه راع دود هدد خللا | لا ره عانصرلا نادال نأ

  ”هيهنملادلع نيعرلا ف طرشنال3 اىتنان ع كوليسو
 دنغر نجلا تاملصرلا ف دكذ ط قشالا عشلا هيلكاطاو

 سال درج إ لص مولذ ةيدد الا يشسه ان دعو ءلدانحلا

 نيرا ةيلع ف رادنالو يرغلا ند همن صر لكى تارعذ

 ردملا ل ثاررطر امول اناا هللا: :نعوندرملا للا: 8
 0 هكذو عسشللا رانيخا ف ماوعل نخر أبانا ةعررتلاب

 5 ءبخإو عطعرلا دال د كر |عرشلا ل 8 كال

 > 184 عاني سيو هيمو دي راد را ٠ ا
 مام داب ل نس

3 



 باحاكن عانهرلا نن يحاو هيبالو اه ابو يدرلا جاكت بسدلا اين

 ةدايهتس يككاملا دنع عانعإلا ثندو عاطالاب | ذهو بيسللا نم هلطلاو

 ايهنب هييلحلا داع ثشلبدو اف لا نئارمار ظهر ةدامبنسو نير

 ائرا يلانبإل الجد هلوزدو قداصنلا نئارماو لبو ا نلهر

 ند دايمن ي دثلا نم كاك ذا ان دابع ثائيدو بذاكنلااب لكك

 هيلع عالطال م اًرشلا ىاضتنال اوشن عبرابو نئارماو 3جروا
 الاكنالدرالا هدد 8دهن الن ىبلللا نايجاب كاك اذ دال ولاع ايلاع

 «اطانع برشلا+ لل ككاو اهلا كاجرلا قلع علطب اف ايبا

 هج افل يحرشم اف بياهحلا سنثلاا م٠ ةناقذ و تزل
 ليعبر ىحازب ني ارماو لجر ؛دائولس ءلهاوإ هوبا جايبملار

 مداخل ؛)+ بصح ارهراع عار دراهم ةدايهتس عانصرلا ل
 جدلا يعداكااررننو لونا ءا ةيايبتس !لئلاذكو يوعز

 ةد ايش اهنال هيسكعال ابشع ةداربهس اينال تركلاذ عانمرلا

 م اسصرلا نع رجا تسلط ول يعد هد انما لها ديس |
 نهروره اصملاب نمر مس و ايمانبال نمد ايهئس لبذل

 اصرار ا بس نماهرزبرو ا ةلطساوم جو نلا ما والا عبرا

 : ةد

 دارن

 ا

 ا



 5 درج كيلاني » ورد ليف اب ماس نايماو كاين و ناللطال

 قاننالا ادمن مارا إغ !جر ديعرلا» عاجالا» زك زنوشهر دؤملا
 37كم تاانوا ايولترل يح ردوملا دريم للاكل اذ ادماهيلاع مرد

 هجر داجانلا عامالاب ل لع الذ كعارما سر ريسا اد. كوغرلا
 اياوادكتلالو ىلادد لوعأ ملادادالا' بهي ناكارتس'طعاو طيعال |

 تك رلوهد دوعلاد رب تن ارمره نإ نس دروسعاو وأ ىلاعا 3

 0 اكن ةماعلا نجس دلد دجلارا لالا دهعولاد امال
 ف*رؤملا دريم اول وس نار ور زد لم ثسره قائنال ابيع

 ماع ينج مي رغاارئسا اهب لوحرلا هان عساامر !انولاهرل
 ارارانس دار مرملا جو هئل ثلا حاهالا» معرحاول لعالو

 انبا لبالدر لان هازل كم ناو كلبا تءاكهراعو ا ناك
 - انعبا هبال دروسا حاضإلاب دقملادرهثتْبْس انمرحو

 هرم اوسا اعنم رداد كدع ارما لع الشم نال رافع ولاد ظ

 مجم يا نب ل وخدل لاند انبم ثار انولاطول قحدؤملا

 بانر 2يلر نوب عامالا مم ددارل لاا اذ مباع ايد

 بينما اها عاخاملاب عانشرو بلم د ولكن نا نع عرملاد لصالا

 . *هليبالا بل بالععاإلا ركلو نباشلا رنللاذ عانصرلا اهاو ثازإو

 اعاد |هانينن اجر كاملا ع مرعالو ىلشملا رابعا طاقسال
 توعد هريلملا راحل !ءادم رغعا جانصرلا نم ناملا ةهجو د لالالا

 ىلا هدر بحانعرطب اطال ريلاهل وفك دل نلل ولكل
 هل اخ انه موبوملا مث نولتنمملا مديسل 'هناملا موهيد اع هيلا ايئنملا
 م اهلا كد ين عساي ماعلا م يدل ةدعانلاو
 دععلا ماوي عملا د ممل اب جرطو اعاضر نال م اجر د سرع اع

 8-5 دس اولا 5 ٠

 ا ا ب
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ب لاوس الا“ بانملار ينحل انويظ ةيرحدب قل وين إى ريس اولا
 لا

 ردع ار رادعل لال ند لهرلاب مرح ديس وللا دؤملا إ لفر رل مع اجوكنملا

 , .. مسن دساؤلا دقعلا لا لالا ءلعا> نيكت موسع ع سعخل دساؤلا

 ىلا يش: ةارملاو ديلا جاكت ورب اتشملاو مزمل حاكم د امله ايءامب# نكت

 ن- الاد هدانلم ماير لك دان ريمعلا اهرشسساك ةرها شلل مرح
 5 1 ْ ل 01 6

 بلال جت نك عار نع وح أ دسك ورش رعرلا حرش اعار ثرخلا شيلد

اول شرحا تدب ل ناذ ماغرعغ ماسر وا مرحب ما هدا ة روم
 ب

 همرملا راسل ل هدطو ىلا كينطمللاعارا مره سان يداك

 ةسارلا نالؤل الكل اكن ىلإ ماعلا دح إد انزل ان ةييلم هناي

 ماسر واب نم نإ وس ناو اهو نلا ثدد يه يلا يبي رل|

 مكابي رو يلا لوقل ريس اذ راع روود جونا لج داذإ

 للاشلا تبريلاو ئب الخد ني اللا بيم نم ةروج ف فال

 تمرسبل ايلا يف انما رهنلا هجر زلام لاحر نااممرغلمر

 ءايخازإ توتي لاول انحلاو انناويها دستو ةبالا ف كوخرلا وني

 ب اهلوئاننال ءيسزالا نال قاؤنال مالو ا هربغ ىف تااكاوسو

 ياام! كونوها و تلقا جرمم جرح هبا إ رويت اردو محرز

 قياصا# ملارا للا ف نوكترا نن لودرلا اب نه ردال 2

 ل ٠ ال ايلكاملا هلك نم دخرمو :لبانخا نفسر انام كك
 ةربر د هل كال وحر نات مالا اىهنم يلع مرح شملنا لاش دز.

ركن إن الذم انولطو !هحوزلا ثنئامدل الاخ قيمت
 3 ”نولو 

 لالالا ليش زل و صاقكسما الع انين مرت ماه ةوللا

 دهاعلا/نيردي هروم بي زال رقملا بقعابماا ملام داع نب
 تسازب أن ارو ىلا لون ىف لدين انت ماللع دكر ليسا



 ص نهتانبو

 م
 ايينحلازوبب نك زي 2عيعرذو بيبرلا ثامر ةيديرلا كبف الينبوجرلا
 هريس ا يدرراملاةركذو ايكتاملا ماك زخ واو! انحاز
 دع ضاخرتسا الا هالد .انمالا طئالح هالإع نشب سس لا دإب
 ةسراانسب مرلع مدي اذهنمو راب ايما ف نعراع ها 3 8.

  هلجوز دالوإ ثازب نادال ةيببرلا ثْزدو هيد رلا نإ كلب
 - لاوسلا عقد ةيسدْمن اسم ١نهو مزهلاج لسان 8 اا
 س)يلاو نقتمملا صبن يل يع لزحرلا بجرح اذكار ع

 . ةهاصملا منع ظويالذ جملا كود امد ةرش املار لدجلاو
 هزلال يم ديككاملا ديحو ادهن ميلع هالو طبانحلاك ان زارع
 سلو ؛راعوا اذه نيشم اهبوم ريل ولو هاج وزن جوزلا
 ىلام ءايجلا : ف نوكأ ددقبر ناؤس كاوانؤخ: بع عر رت!
 مرع الذ اهّنرمريد اهو دادد كرعرلا إد هو نزلا كلنا
 كاوال و هر ىييسال ذك ذدال تالشلا هماملا 0
 الانحل كطزالاو مع دنقلا ل مزنك ةيككاملا درشو افابررلا ند ددزن
 كارز احلا طرشم لعاداي ان نخا ارش ةرهاسملا ير وطب اي

 كردايا جداول عينم ن تس اوطوملار نيسرشع نإ يطارلا دوك
 - ةيفشحؤلاب رشعغدا خيداد |ةاردا جرد ال هوس نلسرلتلع
 الديليجر نهاسملا يرغإ نوب معمل نود كنب جرد بل
 ظ عولبرمب لوالا لاما جاهاطب م ثيحسا 04 انغادن انس ءيذع هرج

 لمان ريشنلا وعول ديب ف داذلا لاذملا يف اهاطبدو رشسملا

 تبالدوالو مالا حر مثيب مرغأل مارك :اناعو< لدن

 دمب ثنرحلاو انبنلالو جال برن مالو هالو كنبلا جرن

 كاران ملاادنالا جرن ؟الإ اع ةلرمر اهب هد'لطو بلا جو نن



 ,-سيسرلامجوررال رالزساول هل الرا امن ارو ئالا جد نا دود ثئدح
3 

 اروكدملا نس نحو رحغ هذجو نايا بارلا حو نالو ها جدد اع

مرخار 'رهادعملا تشر كائنالاب لدا سملا 'دهنإ رولا مدعو
 ي

 ني حاكناا رع ل زام ل لان لد يطولا نال نيللا طم نإ شرما

 تدرهر ازب اسر ازب ايها بلع مره رج يسرزتُم ةاردا لدر ٍلعر

 رولا ىحا ١> ماجالإبا دبرماه رلع هباشإو وباب يع ىع

 دطربر لسانحلا نعيدر اينو لت دب جرشار ملارا لادقلا اإ نوككللا َِس

 تلد رئسا ولذ انن ورع يلهولا< مزاولا اذا لاذ ويلساو ةيتلاملا مهلك

 دن+ !زيمد اذه كوب حره م ايدرلو ادجزب يف ءزرملا اه ليسا اه ةارغ

 هانماون هز ملا لهرن ةيمرجملا كلر د ةرهادعملا تينو مدلل ام لكلا ناك

 كدرا لدار ؛ونجر نان ناب هن نع هبت ةيحة ارنا لحر لورلو

بابإ اع ممسرحر اه ا,سو اكبابجا ماع مرح جاكت زيسب اب
 مبانباو 

 هةر لاو بسلا تليد هيتس لعرلا نال عاملا ادبوماي رع

 ابل نشا دال دالماانعبإا هنهجس ادمدجر اوس معلا كشفذ
 لعيد كت دب جرم اعررلاوا ليبلا نإ لول نا نع لفول |

 هبفئاللا

 انهرارطرم مالا لفدلا يشب طارلا لال بتكاملار هلدالخاو

 كرس مريل لوا لء ةوظوملاك ايهسال و اعب زد اًسملاو رئدأا الز

 با انييو ككمرا جاكيت نوطرملا م1باريها هورس انه ةيسريملا

 سلف اندلع طولا« مراوملا لا لاط درساو انه ةيقلم اهيل لزحر

 ايهرد : هدم ىسحا امان [نلط ناسا
 تتوب حرم اتايرولو

لا داك ةملاع نلط رنا ولو دهن اممكتملا ناك انزل | صمد
 تارك مح

 طن جوملا لام د هرملا فدعو ماردالا نال جارلا اعانعبا

 ناحل لاذ دناسا دا وفن رو يلعرلا سمشللا هينؤشا انك

- 
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 ”دنأ
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 امنه ساو لكئيزلو“

 ارنب و ىف

 كاصح : 8
 الالوب طش ةيهرلاو ةريلاو بسلار ره ابصملا ثولب ا لعرلاك
 رسإاإو لستلا بودرر ةيدوملا برجوو رجغارزقنو ليلؤلاو

 2 ةماعلا لن الد حرتسر نر راا يف هركذ ا نكن مشلا هر وص نإ

 7 0 هج طاولملا ما طماللا لع مرك م مالجن ل>/طال ولاد ركب اطاولب
 7 دغر ا: ردع ا دهر هيسالر طباللا| ءاو# طاولملا اعالد هيسالو

 الرع ايعملا تيرس "مطب انحلا اهاو معلا ثرحال دا انينحلاو بككاملا
 هلئلالو زحاملا ما طولأطإو طال لكل لعالذ كرب مهرارع
 لص اذهو هارلا وك رح ارسل جرد ل فد نال زخاملا يا
 انيتبال داما لع مرعب قلاب لجر طال اذار مه درع دب نوم
 ةرهايمملا تئشال و موون ال البكك املار انهننلا اقاذ وان رارع

 اس دنا نإالو انعبا منقل اطدولاو ] لالا ءوساام طرب
 ؟اباايغوع مزع ةدانينبالو ايما هلع مركب مل ءارماب لحرب نولذ
 تظاالذرمملاو سا !٠«داب عا نشا يف اقن هدا نال بالماو
 -كدايصلا ناو ن ويمن و الع يفتح ايف اذهو بيشلا«ان لا
 الإ سشلا لاذا# ةرغادملاو بسلا ثنسد انز ةر 91
 جرش نال لب انحلا دلع ىرلا ف رلو اند لوب ةرهاصللا تّبمْنَو
 با دانزلا نإ اركي امالار هجو نا اف دحر دا مبرسأ ب نلعنب

 تقارهرج برشا مركيو ان ةدكل املا دنع د الع اننا م انرخارشلا

 جاكت ملاذ كشر بارمالا منج طنب ليرثلالا بلعوتلاسرلاو اطومل
 ل هانز اه نى ننلح يلا كيبلا مهن اهل و اهب قرى ءأ

 امم نيل ى لتمر هيلماوحو هيدر هعوردر لوسارعو
 لع مرعو هيد جو لن ىلا بحاض اق مرد هن ٠ هن نظرك لاعبا

 هن ذوع لاعب نان غنا نازي ايرينا ولسا اواملا فايق كبد

 دذا



 010 ليلو ننس ا ئبرع سيلا جياشر انما دجااهرلال لا انيس لما
 سما اوان لام ارهارسملا ثللشو ياذا لارلا لا باع يهس ريك عررز نإ

 انبخو ايما بلع مرهف ارهاب ل>ر عنا ذاذ ةرينحلا دلع ةربملعرطللار

 "مال ثملاو ءالابعملا لعل زمل انهو ايما ىلع ءره ماما ج رالا لهن فو

 ناراقنلا ىلإ ىسملاو انيلنالو اما ال34 مءارعإ جرش لالخم
 جما لغس

ا هاك ةاكللع كاك ذاالا ككذ قفتالو لح امل
 سرفر يش بل

 سر ماليتسلاو ؛البعلا كاع لوقل ايتو ايما بلاغ مرح !وبمشما ءارعإ

ملا اطقم كالو ايبا وانما بلع تصرخ وبول ماما
 مدا عا

 ثسش اريل كدبلا ارارج: صو لاذ لن اد اههيس ناك ناو هداؤم

 ايسانوااهحرا اع سلا كولكدلا ءقردالد المالار زن هرج أ

 يضرب ادجر ول يح رططلنلاو سملا دع ريزهت ةويزملاو اهركرا

 ت'ةويرشلا دوهو و ةرشستا م كناكنلإا "ناسا دادلز داذيلا

 لاول يد كرالال نا هطرشو ينل" ارهرحإ
 لنا الا سلال ادن

نفؤنال ىلا لا يكن سل ناي عاملا مرحب تنل
 قمبنلا اي

 الاس ثرجلا ل وع سيل نال اطرد يل ةارملا لتر وا هيلا لاو ىل اني

 لجرلا 'ء املا صو ةار شم ءارملا نوككن نا ل راشاو دلولا لاى ضود

 هل اذ ارك نعبج يف عنو للا سمن ةويوشس زك جلا اهراون و

 اًياسلا نت اءرملا كارما مع (جصدضلا هاا بيل رلا

الا نو تايه( سجن و ريكو كسل اهنالابوبالا
 بيسلانءم

ملا ماد نيلازكع ةوطوملا ماو جو نلا ماو ياصرلا م مالاو
 ةوظو

 ءكيملاو بسلا نيبلانهو تايقر نمش
 ةماشرلا

 ن ايحوكلير ليبشب ةوطوملا كببو الابل خد اذاهجنَولا يو

1 
 يو ظ 0



  تاوطرم جرار )هع اناو جردلةحوكسر 'لعنار لهاا ةحركتس اهو
 ١ مرتع ؟رطربو بلس ال رطردو نيل قت لسعالا !وطرم شر

 1 دلمالاو سلال كحال اهر تانخاو ة.بلتس كوعومو نميلاقكع ا.

 . ةائاادر عاصر ىلار بيسلا نن ئلا اهو نانغو عانقرلا ص

 اس ايو جا انننو عانشرلا ايهانل انك اذ بمس يع هل ايا اهو

 حالا ناطر كحا اسبنو جانشرلا ض جالا كابو بسلمللا نه جالا
 م ارا نضنحالا نبو بيش نه(! تتتو بس !نع

 اتسحاهن عيسم انا ان دنع اركحر نعالملا يع مالكم ير

 فا نعال مو هيملطب بذلك داو هلال درعتربالا يع بلع مرنعو

 دوجوب )تعاد اذ ناملالا رز ةقرتلاكاذامنسنلو اماه علل ٠ ف
 دار اؤنحا جاكت لو يدان هدص د اد او ناساجملا دجا ين بيبس

 تينتألو انما ةلاونشبلا لوصجلادج عانئسالاد اهوطو هلع
 تاارراوزدالا ترو للم اهرحا تام واو قيرينا!!ند /
 كرس اناسنا نوت وا هسنفن بذكا لاب هلاحلا هزه أ نادلللا بلاها 2
 نسا لإ قيرفنلا دهب انبعم ثا الامال قابوس ى ريب متن وكر | 4

 ًعرع ىزدرادحر هس بذكا لاب تاانداذ كادلالاةيلهاإع
 دلع لاو كنررا تردد اعراع كد زو اردو كعالثل ادد

 دبع كافلالا ةيله ا نعانملك جوز نكد دس اجو ضالالا> 2 هل ؟
 مالشلا كش لوز يمسو لد كادانزل امان عامجد لجو دهزملا

 كانعالبمل:
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 اونا يينع الما دام كاهن عالاهلا اهنا كاوناعال نانعالانملا

 دبلن مرح طبانحلا دمع |يقحو ابلادصم مانام لكنا ىلدعملا
 تاهيرعت ب امال لان نتك ن اعلام نه يوننملا ايل لانا نعلم هاي

و جاكت ولو نحو د نعأل نف جاكنلا
 هنامارونو اول رىئمل دسا

كاملا دنع حر هيييعا بكا واز ا دبا تمرح دلو ىننلل
 حاسسلا هيك

 ال اعلاددارزعالاأ كامل ده ناكلا انبادلد الا اعالردر احا
وسف هدا دنشالا مدع مظظدسع مخارلا كالطم ناىل لس

 دن ان ىئ

 ملغ ديان هدا دنعالاكوفلا ايعو ةنحاولا داع ايئابهبرجي

اقدجب يعول شع ايقكمو ما تااكولاداعيراق كال.
 لئلا م

نع طل هائل ءارادسسو نلكاملاو لانا دنع
 شدا شل نشسم ان د

 م

طم باع مادبا يلا ثابرملا فاننا برشلا ككملاب اهولتو ل
 

م عدلا مرعيد عملا لداال هرم امم عرب كاعون نحو
 جاكن نإ ىلا ن

لاب يرحلا كب يعود اهبرحال جاتندإدا كتب سرو |
 كول عاها

 ييملاو عاصر عرف ما بسس ان اوس نانخاملا نس اوعن# كاوا اهنز

 اهم تالعرؤني عطلان اذ كب نسهر ولو مجرلا يظن نب

 يثولا رع دصنب دذ ككملا نال عامجالاب ئاخ نان طوالنوكي 1

نلا تالعع كحاك ل لال نم كي دا اوعاذين د
 بعرهأو جاك

 ايدنع م زدالا تسرح ررلا وار ايم ةدحاو طواف اش اهتم

 كسلا ناب هس ع يلرالا مرحب نحاس عري نقشنو دج انحلا دش
 ل

اولو ابهر كانو اهبعمبل ولو سك
 ظ تبلل كذا,ص بف عاايمس

را >لا لإ مواهرلو ريل دولت ناد انهلا دسعاهند طرئنو
 د

 ل ةلهالع دريس عالم ابنك هس هل احلا اه الخام انكر
 تاغبو ضيحو إلا دلع نانكر كل تاي رشم عبو نهرت



 دولا ازعطزتبر ناومسالاالو كاملا ل ئالازبال ةدرو مارحاو ٠
 اهرهوا هر أ ايبدحا كاك لذ اهدارفنا 'نءا سا يره ارك

 ا | صرت ايتن ادا كرم مهد يرخالا قهر 1 داجابطر ٌش

 ملاعا#اومانسرح ميزغا اماعولو يرمالا لو كاذادبوم ييجيلا
 همرا دراما م نعلاد ناضالا ني شالا ادطدد ىقلاذولاو رهام

 اندلعو' ملدانحلا درغا زهر ميو اكايبأ حا مرعىخ |ىئبع كسمم لا
 : بلاوالا اطبالدلا |يييسم نتا الدغا مرعال مارحلا دايوالامرغال

 ١تمرغ ييسر ناخا مهر ينال عالما ةسادلا | ةريدسن يد

 ناخالا ىده| | دلع ضر ولاة يكل املا دنش م لزن ا يرالا مرك ند

 نجان سن يول مرت نحول الع ل ف زحاملا يطو دارا # ىالونملا
 داس اكالاذ مدل مم عبدا نيعرا بانكرا بن ماجال

 9”لذارم دبدلا جاكم درذوم عم جاكنرا|ةيللم جاكت

 همم دعو نمردك نيرا ادهم تجب لاعال و ديسملا هزي لااا

 بدال مرع لد اذلا لقوا نا ارايساو رابطظو مارخأو ٠١ ؟درر
 يرحل مرهف لولا ايم ةدحاو دانع حاس اع قلد كذوغ
 ميخاناو ل ايمرلسا ىد هلب انما اطج الذ يلو اما مره ناذ

 ةسانلا مرغلس ىلدالا ب يلا داعد اف فرامل صر اع يدان هاذا
 انطون عارل النا هكا ديشو ارسال دينالا ا4مةدحازااهنإل

 ها وكمل الا طب م هلويسملا عشا ىداعاطب لذ انبخا جد ل

 دكر ذإا عر اشنالا هلم زاطل ا قكملا ف طرل "اغا دذملاو
 ظ لا ةري تسل امرسملو | نيكول لا نئيخالأا4 :دحاصرول ةيفنحلا
 هلاذ هككم نعاهها ردا حر ْن نحاوبج مرح اهلعر داو ي زخاملا ل
 ةحولتماىردحا نلاكولاذ نايل قليلا نايا لا مكخا ذه جلاب نلا

 مردالاو
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 انهارحا دعك ضنا داو ايبدع يفشل ن يد كلذ ل سببلاد طوحرلا ديب

 كاوا مسا هداج نركب اليك ع نحالا ل دد ف ديلملا جد ناب نادل ف نحال كو د
 انبرعإ نال ايإدغ ضرس: لاهي 2 حالا ند داوجو نان لا لد ايباحاب 4

 اشار ام جار زان ل ناجل رع ثلغنل ناو هش امجد لان 5-2

 هم > لك ضانلاع كار اننبلاخو ا انهو املا نس عملا مرير عن املا نسل
 اهمجا كلب إي ل اال رار لعالم جكتشال وإا عانهرو ا تلم نم
عد ىرزلاال اهيذا ١ تيد ع كاحلال د انملادإع ملال د

 يرئيصلا 

 تولبامر نيمو عر يددزلا هارد ئركا إْعِيريسلاالر
او ني سعيا دع دنا ىلبصر اشياربلاو مثلا ةوبطد

 ييئااوح

انج االؤام نماحرا رزيطذ لك نليداذا ثا ءاوعب لك
 ت

 ادع لع سا يلايهررانعبا شلال !ذهرز بسوار

 كا دباذلا ب دوجلا ىلن ولا ريشو نزل اذ سر نييبع نس عملا نع

ايماك كان ىملاذ انين رادو نخاملا ما نلحر ناك جدرب
 هع

 كولانرزجالا نب ىلدر ياك جو قابلا قيلازما ةرودعو مال ىرخالا

 لاك ةلاطر ع نم عيل مركر بال يرما اهل خلاه الك كان دولوملاف اني
 ةلاخئالا نسله اذن اهم !5دلازش انما ساو ةامالدر جدا
 ل2 بم نايجالا يدرعلا عبجد ١ ناملا كنب هلع بالا تبدو بالا نيد

 1 زي نارام ارم لكلاب كاايعباصر اياد عملا رب نارا اك ناهرع
 ظ اما مدار درا رض اهكانل مرح ركام ١> كيف هرك ول عانمر ا

 اقندإ اركداملهانلورن ولامهكانن مرهد او اجو د كسير اجو ماو
ةارلا مو كسسرو لحرلا يبد نمي علك كاكراصلا نأ دام

 ةييبرو 

 يناس سر هيسال هنحار هدا يلجرلا كنا نسو يرحا ءارما يهامججو ن

 0 00 بي

 ابا

1 ١ 3 

 جاور /



 ٍ ايلا اس تاير دزتنامع خد كاملا مالكم ملا :ذهواب مدا ةروكز
 اهنا نر اهدا تنسو انجل او انو جر زل نحا نو سيح محا نجح

 ١

 و 4 دجوزلا ثا ءانلدرلا اباه زعو حار رخلاماد عاشر ر|ىبلم نم كوس

 اينخا ل تلدارب لرحرلا لي انزل طر الل امداذ نيعشأأ ل جو نا
 ا

 ا اهب درحرلا ديس اىولاذوااثنالنا مولاه دار عادإالاب لاخلا ف اهوعر

 ١ انبدعإإ اهاوس عرار اهويعراانبحا حاكم ةيئكاملا ديعران دع لاح

 نا” حيف دا: لعمرداسجر انولط أ, !جانحلاو نفلحلاداع كاد باع هرخو
 ايلا مدعو اهلوذ لوملاو نجو نا كح ل ةدهحرلا نال كامنال انةدمملا

 انجح نإ رض ,ملا سانلحا ثعداداؤادجرد اع هنن وما هال انئرع

 اهرب رعاه ريد تع داناذ هس نصميلا يلوي ئلعناا هنال

 باارجبزالاجرزلا مزلا مالاو الطمانحا ل ملانإف دعت انامل

لد هرش ا فاثر زا! كعدذنر نخادبع لاذ للا دما ىقذا
 ى

 ناو ككذإ ةركس شر ابدع ايون امنرجا اهم ا قلطملا عدا

 عجرارأ )لانا جاكت لدانحلا دنعئان درع كناحاشو اضع

 هود :رازب امل رذاوم اجرا ا طشو اتايكتن عزل اهاوس

 انوح طائسا يف لون لدؤبالو كعامل نحانإال يلكسلاو فئنملا

 الم دع انيمناهعز دحابضرولر ىرشو سورا حلاو

 كاهلئدن| ننايلام بجو ن يزاشا ولو ككذل هقالط عقب ا. انزلطو |
 م فر يما عطنا راذ لئارعل ادكذ نالا اوس اعبراو انبخا جدو

 | هالع+ جر إنا! نال اوم مرو عحر مي كحر زب باغرل ىرادما

 تماالماو /غ ماناوم تعرر كيدرت انها نحر د ثاعرلام ٠
 . دهن نلاملا حرك حرش ىل سمالان كالا هالع دشن دذاغدلا

 انبها حان ا يدر داع مرخد ةيمج را كةردلا إف كما داع ودرلا



 "7 0000 كب ا »2 1 ا

 0 0 ميز ا 0 2 00 نا
 | - .. تاريساو مالس الا اهووغ راقحال ايداكن لل> ناو ةمار اهارس لدا 2 5 م ا

 : ليمحلاهارس مهخاهارس عرارايبخا ف كبح هرهلا يل لحرا تالثء لا نا جاتملا وج 0 2 كي 0 ظ ا
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 : ؟ت 1 يل عاشر عا حاطط ءاطلا هديا 22 07
 دنشأ تو ايئادار لسانا دش اندنغا ذهو الع ي>ابب رعد 8 2 -

 27 ىو دس. ب م |

0 3 
 ولثوعن رمل ع واوب دي ب 17 ١ متحد لا ةئرمو عارجلاب شم يحزد ا لج ةطسسسو اير : دعب زيا مزيف 2 27

 2 "دم د دانكاجو عاملا لس نح مساع ريت و و ةنسوعر . عهنانم لح بلط“ دخت
 6-0-5 4 اينما يدب ويطاغ مبان ججارلا طم انبان دعاه وعو ن 0 وااو رج اوتمطفك ىذا ا

 تدودر ! ارح جاك يع هن راذ ءدع يع نإ حاكن يعم اذ راالو '
 آي: جدزسرلو مهرع كد دانينملا دنع ادهو ئمالساو !ندك

 جاكللالاهنلا جاكن جف ردار درع ف بارحلا فاشح و افالا نءاوبرو
 < امو ىلا لاذ امال جاكن عمم محلا ممتن لاذ لطاب سبيلا ٠

 بر خدت جانا لك ار را ان دبع دداولا ندد دذو

 عماد ايلا ارإبع دنع قيذرلا د وبكو نويارملاو هيهشنلا؟ هجحاحلا .

 لع

 مو دج 0نِلا

 هن هي راس م

 نا اريع)و و نيمكاءللع
 ليل مول

 وهو

 م

 ::/كلبق
 يوارنع اتكل ١ ا حض ضم

 وماء

 انادةليئو
 لالوطد

 ويه نه حاخت
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 ياك طز شبر ارحر ةماو|نيلمارا ننرحانن اوس نيئلثا نع
 و
 ل
 امزعة كولو 0

 2 2 نمو ئامكاب كامهتلا لعالد؟رصعبو
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 علل ةدابزلا ف وسلا بص رحلا قيل ماكر حل! هيد ديسل اقم 5

 مريع 0 ل اس ولا افا داشال فن ورد 2
 . اهؤطوو
 رثع

 8 .قاملاب 3 2 مى
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 ١و ةيفتحلاع 2 م از ومو تك يل

 0 اراء ارتحل
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 آه 33
 2 جد تبارعدلا عاجل نسيت اعدب دالد رحلا لان ةنالا يكن نإ ةنينملا 0 تب

 11ج مل ,:انفملا باب نه جاكنلا لالد رحلا نهضت ام هنالو دلع 3:
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 "هج لا

 ١ 105 رول زوو امو سلمك رن الرام
 0 ارش ارا وهاب سؤ 60« (السأا للا



 اذ طاش نب نان تجان عع احر نتا ند لذ

ماب نم ةرجار قلد ناو عميل لاب لجلال انناكو !نالاعدل مانيلا
 3 

 ١ ٠ ٠ ا . ] : ّ

 أّسا طامذ كلب انحلاو ةيلحلا دزه لاو اببجب قالطملا كاكا عادالاب :

اا و اييارحلا ىنلكوس عبرا نب عجيف اك نو نوحند يلا
 . يح اير ان

 ىااهل اد لاعاوتسادبب رملاو دبدلاو ثا دايما نم جاكتملا نالاولا

 00 كلك هردملا نااكرملا كالط شم تالطداكذ دردحلا دم ىف نب

ذار ارحلا لاوس ثلا: سن دل كانك رح هفتل نم
 ماهم امانر هال أ

 تان مهر دنع نينا نزلا انوعإلو بانا داع اذهو
اجر د جرا اك درولا ةداب دالجلا ف مرجتال دوحرشنو ىبملا

 ت
4 

لا لد انخ اكان ريع اهبد مرعال د فيإللت راد يسيل اها
 ب, عم

2 

 ضغانبلانمالك نال احلا نبلاذواانبغو |انحار ةارملاك هراىملا
 ها

 رس هللا يإ قلتم عملا ير نإ ةلعوع ىلا مهلا ةئدطذ 3

 نمالالا نبال متاجر اس جاكن نوع ناب نظرا حرص
 دن انررملا دوعالد ماع ةنلطاح نإ قنا نزياس لان

 ها شلاثلا معداو طورطة ثالاثالا ةلإع هدا كانا دانا
 ١

رلو منيل غصن ن عرس ن اه دحا هاسملابسالشاو ىعو
 ١ ؟”انك

اذالر تكد نرش لع ل للكال لام هاو
 تاويل امان كعان د 

 ثوم نوع ضن رالؤ هاوقل ف عدفلو هن وبهس تلين كابانز

 تثالعانيسا متبال رخادلا لع طرشلا اددهد اونا مكة

 خمسا العال ماك نع وارحم بمالسا امنه اند اعنا دواي

 . انسولل كناري نم مكنابلا نكس نش لاه كونلالت بانك
 ةرانمل اكرحلا ىواسف ايزي اهح اكن م عداملا تالذ رحلا راغامإو



 00 يس انك ما لل زيذ نيس انك اوإعو رح نم لسملا راغاما يس وجار

 1 ةسانككا ةنالا نازك ا نحلا جاكم لح يف دال ىلنالا ايل انو اوراس

 5 ةما جاكن اًملاعمرملأ لحال هنأ 2غاد ةرخلا دهجار انر ادب نا اع

 1 قصر ههكذل ادعس نر ونل اهم اال و قنارا ناك ارك ذبسنلا نه هدلو

 0 ةيوكاملا طيرشلا جانجادنعاللا رحل يكب لذ كين كفو
 هنالا جالن عسنمب م ةرخ متر ارسم نم لطرشبا طارح كولر
 تاسلوفي نئفحإال ما نالا "ا تال>رح اىود>ولو ماودلا هول
 نان هنا ميه ايجاكم كلاند قمار يد كلج داران

 طلال اجاكن طورش ائسدإل ناإلا لود نغسل

 ايم ععطرؤع يب ربو ضايوجرلاءاانب رانش خارج ضرر
 هيكل املا تلا ورخاكد )سم رهو هيب انك املا نىك ىلاالا

 نليلال نم كوله نما كس نا ل1 نم منول ىالارحلا دوحبال
 ينج دار كاس انالا نوكت نا ان الذ طو رشسالادبلاع اهرل د

 لع داةرملال وطل اهر اعد وك" ناو انبزلا ى1كيطلاا ةسلخ اع

 جبعلال دورل واما ندد بارز هرلاو هما يهدسع جر قالا 1دزلا

 كح هاعو ارح يكل ناك اوس ةيهنحلا دنع ةرملا ايع ننام حاكم

 بردت امتودنالا كر درملا جاكت عيد دحار ددمد لهر اجو مول

 دغر اندع هبال جاسر امر اونال و ةرملا اعلخ الايس 1

 اعنل جاين 0 جرخر اهنا[ واو دبع حاكما نا 00

 )000 جدلا ايلئانرلع ركدابل جاسر مهدنع اهرلو دبع جاكن

 ا ظ افعال يشل هبا ما بولا عر اكسيل اه اوااببا ددجب

 ٠ هلزفنال نالاو الا لاهف ةيعنلا فاوماسا درر ممالانه
 7 ةرحالإملا جابر ةهدمعا بوحو مه نبا مما لوما كن نهر

 كنا
 الل

> 
 ش

ِ 

 ع
0 

8 
 رج



 عتيد اهرل رمال ادبسال رار دبل ايكئاطا دبع جدرالادا يكرر انما
 و 7 2 وهنباو زاك عجاوفع نقرا ولو عجل لحال طمغاسسمملا انف تاهرجللا لا مرقنا مغ

 يلبعونلاريفحأ نجاد كوعنرا البا نامل ا ن'سندلا حاده كاذ ناو

 يلش لينال يلولا -انعادال دويهنبر ملدالا لعب جاتنلا ف طك عسا

 : ةالاو نم نوما رخو دوبيملا فال دويهتملا دانبعارانلآلا نرد رهر كأننا

 م2رعلا ١ هس زكي ر زكر ب جملا جياشم نفعل اذ لاهبلا كذنإال درا
 اهانمير ةيييلا افملا» روجر هييلا يدع وعرالًادرال اجرمال روسو

 ' ةايقش رهامابب لذ لار اسس ل ثهارلا بلعرمال وال وبق ال اماه

 0905 كنارزن سفن ولا شن نملاسنملا فان نم عمال كابوابهلا

 موخضل ان نيدولاب يل والا نيد رع !ايلر تم جو زل نمو اهيلو و هارملا نم

 حعس ادراذو دوجلا ن نوماس ال نال, ربع غيل ىرتا جرازا عر

 بأ رد طول رع ىلا اجد زان جد نا ناد -اوم تس وه عيد نع ١

 *! ءشكالاد يلاود لزئايإ "كد ا>انا هر ءام[ضمخ ندد نسب ن بعد

 دالسما ببال نال ليبسم ولو هما ج5 بسرايبك انهو ارطو انهم

 بارما ىلع تاكلو رم دؤنبو مودسوفو تملا تاومب
 هردونع هيك اهيا يبارك ةرداكج اكتر ساما لتناو

 بفرتانبلو

 مومعال د مبادما هجاو داو لاه كوفل و ةرشاك مر نإ ءاد عبط لا نم

 انلكابوارروهند ىرششلا جاكرا !جرطر نيسرملا ماةرشملا ولك ىلإ

 مج رخو غلاب املا دنع بؤوملا املا رعد لويكال اه الار معماللا اب
 وبلا انانو فارما نعر اًنيحابواّر اقلام ولو 'راعاغ تاجر د جاكن

 منا كاكابو ؛بالال ما تاوطومنئآو سر رسل جرشلال الانالحو
 كابالا ا|كاذ هلاد ننزركبع ثارلاطابل تاكلني هدلا كسر اودؤل كا مكنت

 هبجلا ب هجانزا نبالو نسرملا ثابغا نبالد هماع نر 'نالرجج



 نهاطعب منان ءراماادار يرزبسلا نا اثات اجار نارحال نجلا ا. ةامل ناار
 ريك زويلا اس ايل. ١س أي نيردالاو راه اع نيرع ب

 ةيلاهااسدر ادلع ىلع اهل شال دوولا ننال لوحام فو دعاه دخاو نيلا ١

 .ةدماعر شومر لاذ انك نيصع ا ؤا يشلا تددعل اين انشحالا 1

 ' 0 اهجوزإعامهنلوا ديزلابا اجب ءارب ةفزتمل الاد سن 0

 0١ متيلفاراعش ديره زل اشر ماوس نباح اطر 0
 ا دلال جاكم كس لاو زي ةدولاوم ةرس ملا ؟للا ضبا زل اعرلسر ملون 00 2

 7؟:عايلا نش طوبر ريس لااردلاونوااكدولو كونرملاوامرملاب 5 ا
 | ةلاتفانعرطو الا دانجااو ثالالا عافإلا كب اهب لصالاو 261

 ١| كومح سر شلالااوب قياما ادا تركو طالاطلا بسلا تره © 6232
 00 الارانب دقت الا صاب يلتلكو انانإفلسا دحاوناةاوللا

 0١ جددةنرب نابل كانرعةدملاز دان هرتكيبخ لضاحلا 0 ظ
 َ عرس انلاتلار كان لوقل عاشر نادلك جيت و ا الطن يح .

 ظ ةسلاطريلس اديب دعو كالاعل ند عسنملاو كود نازل ىبلطلاب
 ى0 لارا بلر هبردراإس ب يعول ال اك اوس عاجلا يلعو دعارا مريوملا

 0 الان رطدرملار لعارلا لك ناكارتسر نسافر ميم جاكن جل ديار ا يإسما 1

 هيض ون طير رشم سل شمل مارب اسديصر اان م انريسند !:)اذاعاه كم ما ف

 70 ةيلكاملا تطراشار صررلا جرشس يف لاذ اطول ةروصلاد رزسملا ش

 ١ ١ اها نكت لاو لا يرزوم د وكلام طرت [ادبل عب ددملا بع للا ةوطرملا ف ف

 أ ةوطولا اغاددلابوملا مولا نإ البادحلا طراشار ابدع نعالذالاو 0

 ظ كارد كلب تثير اذ دار بنل ضأللا ترتر اهلتماطوب يسوتايبرج 232-203
 . لانسر الندم طولا نكذل ادعالذ_رشع داو دانا يروا عملا

 تاظدتسساو ةيمل ىلصولا مرلازملا سل احل داس او جرزل اير يس يل د .

 ا ةارلا



 هرج علي سر لد 2200 مراولل: ىيجالا نعال
 شوسُي نأ لد ننهوتذلاط م اذن رتل ذا إ ولذا دعبرلو ءادملا

 بهارلا ماع سنو جارد لا باها اينو نزعل ةرعئضنبلع ملكان ٠

 دنع مزاملاراع دا اع مراومل بلا لاذ ريس يقرأ ا يبصلخو ةيبلس :
 فن شفا ةدعالو هلجر زن منِلِؤ ديس اؤ ان ن ان اان ام هلازعا و

 "نشير مهلا امهم ناد مدع بزلالاذ سرح كرب نا اديب ينس ول 1ر6

 يمارلا اع دولا بنودال لو لكن ايدل جوملا يلغرلا ىرشملا طيضصو ,

 كتي ةلافاعب كونتر  ةئلابب نه ارنب رول امك ؛وطوملا اعبجو !لار

 كرين مدعر ةررلا بوجر مدع ىلدرلا سيشمل دناعا نكك هيب ايد
 ادقاو نيالا نع يبسسللا ملاذ عرشلا نال اسرئا اع ركملا ىف نس بسنثملا

 نلكم,ناب نونوملو ىدصلا قراهبو ب يالامغلا نم عوبت ال كارز .
 وس امم ليغ هارتكيل ام جايا نايل لاهلعلاب ما جانلشسمالا» بط اند
 -اذناجرسملا ةجو نات ؟دعال نا 92 ررشن اءو نمسا نع ردا

 ٌمرطنملا ىو زاعالر هسنْناو عد وج عيوطتملا وهو ةايبملا نإ
 ترييعاو اكمال بلا قُح الاداح ثنا : . نك كوخ دلا هدول ابكز

 عير بعزملا اع قيلانال زلولا كال جوسملا فالك ءافن ناو فنقوي ٠
 م ولا كلاما رع سرسصنملا طعاسشنملا لاعنمال ادهاوولو ءنارسملا لها ل ودل

 تيمي ادة كلوت اطعمواعما عوطتملا دادإ
 9 رهيوهودنعلا)د ل دلرنال دازوإ لاما 'بو زاغا

 ماين ودول دك ئطرلا لسه اه راد نافءاموكاب ل : اس دنع انيياايبلع
 تثنإملا ةولولا نإ ةجر الا لملم نكتا بوصرإع ملاب جدد ةرلع م نوط لبق ايفرات هلام دنعو نيل ةولاحلاب ةيينحلا دنع اهبلاع بعز ديدجلا ل

 ١ ثثيرا كادنع ملاح نا !نم داونإل ىو هول ايبلع' هدخا)و



1 ١ 

راعال د تجرد اخ رع هرباا هوطرا ذا عاملا اخ يرطب ناك نار 2
 0 ة

 )0 يطسلا زامل هزات يشار كد عرطاتملا هد بوصاولاب جرن

 02 شلال عوافتملاركذلا مباقلا يعحلا اداو لذمل داربال يذلا

هبط ركانإللع اذا هلحون الث الددلا بحزن ةنرلذبلا دويمثملا
 8 

 / ١ جدلا )د نكياإنلا بوييملاراج ملانلا عطانلا ةولطاإر
 امانا نمل نيمو لطرلا نان ير صل تناك ان نه !ماهبلد

تس رئزاد هذ وصوملا "رلحلا اردلا تكد لدغ ةرحار
 ا ىولح نااكاو

نن نح نال اهبند ىطرل ين معان داخل داو ناد راادنا
 00 قار ه

لتر ىكسلاو ئنللا نانهح ظلسب مد كك ون ازسال ظ
 ا كايصل 

 | ةولل اهيل: دملا كر اهراث ابيل داوم نيحرلا نقدر

 0 ه8 داو نيب وكر ايل م اعون اهنوك طمس النا نحلا دنغاوب
ساعب يل يانادب ةولاحلا لع هعو اطنندا طوشمو فوار لمرلا| 1

 2 . ةق

 0 ياا ل خراذ اب جوزلا ماسالا طونسنو ةدعالذ وللا اع

كا اهارإل شيع كيبلا نا عييت هنكتواايب لعب هو رعسي
 , مي

 2 تبخر ةريلإ بجوملا نللا دمل ةدعالد جدلا اهب لعن مو

 فدو ءارحاك علان حولو ةدمل كبدي ولالا طورطس ثمودو

 تشر كورب كو ؛رعايإ دة ل قارد ادعو جر

 | يلع هللا جاكنإل ةدعالو نلت دسسادو ميس جام
 0 ةكملا سرا مرد ان اممردك يرو دودو نال يضعوسأللا نلاطد

 ١ ةكطبل نلاك كاارفا ا ذةرحاادعو ىرلشمل يف هاش ةيئازل اك

 قردلاد درن ثالث ٌنبلعلاب يحوي انلطملاو ىلا كاك درن

 سالو ضمحلاررملا ني دوش انما دانلا ند ٠7

 درد ع ععر سلع لجو يلا ف داجوطلا ل لينا

 1 لس ندي / _< م1



 دار يرهوجلا اهرتداج عرم ثالث دو ندا ىلعو بهذ اننا لغو ارت

 لاحول امكارد ا نكمح ا ندر !بالالاكو رد رإعملا يدب هول يرايناملا يأ

 الحا كلاما دلعر ان ري عر زعل انه ب دامللاو تجارغا إنا الدعملا يعد

 كالعلانإل رزعلا ناز وهو ادم يإ ما نائ ديل نهر ملاطاد ىلا لون نم

 اه ان كولط نا '!بانحاو هيقنملا دع صيحلاب مارح يبل

 هيلذ املا ديعر ان ريغان بدع كيقذلا يراعلا ضر نم لع وذو

 مس يلع ل ريصبلا كاد رالا صبل كال ثلاث ايعبح يل "ندعلا

 تلاثلا نععبر كابتن وهر كس انولومرهشا خلا باش كانو

 اهث الط ئاوبلع ةارملا لدوطاد ىإ ملدا كاكل ازث هيون مول انإإو

 عازر سقس ف ننال ما رزطملا تان 4 اممم اجارسر نصيحلا ف
' 

 ليسو زل نو" يطا لاه تارا انا ىلا الغلا يا داب
 دازنع ومنا 3 ملول جدار ةيعيدف نيطل ده وشال اند لكرإم
 © ةعباب ةضيحذ دهر دكن فاس انفه ف طرشلالو كذا ةثالثلا شالا

 - ةالالعإل سارلار نككاف "نلاثلةزعبللا البنر مول نعم

 دياز البلو صيشعر انارظاطظلا نال اكبداع ددالح اع مرلا ثارت

 ادد عاطف ان ردع اهرائب نسل ناكل ا ةثالذ انغااديلا|

 سارع ملا ل نيطلا نر رادربر شع ةسج يدم كد دقن لا نإ
 7اكناا عه بن كدر اول يداهر اعنا » نييئب لد ةرولا نف

 ءبد اييبجر يقتالو نال انرجللالو سحر كاكا ايل هيينالو

 | لحانها يك دار نئلا نال زد سنن مر ضخ مره هب سالو

 ٠ هيلي ندا ذا هرمئادد نتايق طلت جدد ندللاداك 207 بم اهنوا|ساهنو بذر | نئيورح نع ندر نيرو ارملا
 مبخر لنا! بالحل دلع هرضمسملا اهل سو رركاملا ةرحا طش... .

 ساون



 قلاب ير مدد بخ ا)ذ سافل ا نعبحر رزه قالا ليمشاوُم لناوتت
 . يلطم)قالرادبي كدلط ةيكبع ديالو يدب عرار عيافر رمد

ل ىلا لسنا ند اردالا ايهحلا مد مهعااذإ ودل
 هريئاادزغع م

 لللطاالا وح لداركنجبح ثالث نؤنحلا دعا وكذملا ةرخا دعو

 تمنيت لنلعب ايش هنؤامد يهب مةضيلا شب
 اهالونثامدلو ءاةروكملاةر حلا لذ مو لرصالا بيكا يإ رزولا# ظ

 اكاز ايينملا دي لماركض يح ثالث ايئدع كان اؤناعادا

 ند منا ابلغ ركذام بودو لعد ملال ماو ذ نتاع جي

 الاصالاو اهل قعد ديسلا ثوم يلد ةدعرا جاتش يف 3

 تلقونه جرزلا لءديسلل انمارد كسل ايباي اوبل ارزسا ا

2 
3 

2 
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 اءانسا الو خا ةدع تم دعا الر | نيبسملاو ااه جدنلاو رنسملا

 ائمزل انعام دعب تاكداذ ديلا ايإ نق دبسلاتامد!ايبلاع ٠ ٠ ظ
 لكشارانوبرحالااهدحا مرؤن دار اان اصدرعاعاس ا ييلسالا 27د طول ناهناو

 سسوس ةيبر اسمر لع / اانثرنوا اىم انامإى لعن مرا مرؤنملا لوةماقدع كرتعارلوا

 ةسمحر كإرتس نا ولا س للاب لنا مائرم ا هرخا كوب مرشعو ما
 كلاكداث هروذ لجو ا رئثك ا ككذ امهم للاخ دباو اهباع ونسال ماما 0

 أف بلد لجا يسم توم لانها ةدمما نإ ضخ لانا ةاطسح اهمزل صيغ ظ
 كوم دنع اب رخاولاع امرا! همر ولا تيل اهلو جدلا شب

امولو ةيسملا هذه ايذلملا اولا لا بتم ذك
 ' . جذل اد فوملا ث

 دلل لا ايبلوع مايا ةمسجو يرش ىلا ١ ايهنرم سو ىف دااهبلا يوناو
 يد جدرلا تاه الذ اتاعباوملا كا لائدال امْمَعُذ رمش | دعار اب

 ىلا يس كا ا ل ا يىجسكيأأتأإ5 "87 آ73مبسش

 ع دورات يب جداا >7
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 أشرب جر ىلا ثرهإمت نوم مريول نا نإل ينوفولا ثوب بياع رح

 كاييولا رولا برهز بونرلا مدع نئيناست !نئاعد ىبد زخان ناو

 رعي رخا اييرامدنشل هلام 9 يوب ا

 0 اماعمرولان حالا

 هاب يي دوما .

 رمانلاره جدزلادنالافدحارشعد راد ابدل ةييمح ىلا

 هشان /رياهوهر قرط اوملا بور ببس نال ضسملا اهندرلسال :

 انط ايا ادعو همس مب ريا ظدعل كوكب ا طايلحالا رج رن

 اتنبداع يلا ةداننملا اذ ابلا يهد و درملا اثار ان يتم رع

 درع ءاديتملار اوبس لصانلا ليقلا لا ةريئار رزعلاد صبحلا ف

 بدئمادوب يسال يإ ياروسلا نات ىلارزعلا افد لئاىلا صيخلا نإ

ذه بدرع ىشاا هش الب انبرع يشتت مرلا مار
 امان انرنعا 

 * ايسر | اصيح يزل ةسان ادم اييسم رود الد نجلا دلع

نلعنر ةفارتلا كد نوبل !هظالاثب دنيا هسا 3
 اهلدلا ا

 سدر نبسر كداوتسإو التم اهون نمي را لا نعبح ١

 تلاثملا لاق كررشعو هاد ىارتك طلبا ل ثالث انب ديه أ ا *

 اقم ابل و ككذ نووب بح ثالث هذ نبذ قلاش نإ 15

 نع 30 مهريع رويهنملاو كلام دنع اءاراضبح ماتم أ داع

 0 ةأبعارل ام اضاوئاسامل| مدو صيخلا مدس رمادا هدف ارنسملا لأ

 ظ ةعس ليو رن ندرلا سر 4 ناد ندالاء دود هنائكاوادرللارا ٠

 ,.س تسلادمب نار رشا ةالنب كن دناعا اوبس هش

 *تاالتب اهدار اندرو ان دذان/داعش دبس نلارعو زعم



 سايب س لا اهرصو انللاع ضيخح رش لك اىلاذل هامل لال لاخلا ف وبا
 ظ ةسالث نب دش مسار ا لا لاين اود ف تلاخ رد بان رسازبال د هيلع قداس

 / تاليريزكا نياك اوريو س رار داةلالشب ترنع ود نايذح وار يشأ

 0 . الاد اهراود ارز ين كش ولو ارا هل الابعاد ايلسالل لا ءارعأسا

 ٠ قالطلا طنا نإ نراك ثزخا الثس ةللس دوال هبا, لعا لاذ ١
 ١ / مادسم ايل ايلا ناكل ان رس انشا يف عقد كار كرف كانو كاوا ع ؟يوتملا

 ١ نويل !اله برهنب سيباقأت مال دعد بحامرب رذغ ةسسح يزن
 000 اطيق ركذ بسميال ايما ناج شاهيد اقر شع نسج ناكناو

 | يضالاالررما لال هرش ذك الط نس دنيتذ ضيخ نالانادإل
 1 ةظالط ةيرصارعو سكدملا عين نحاروح يف لسع اس كسل
 ...٠ فا طلاؤطناناهاونالاو ؛يلالرب ار نالاداملاو عاضإلابريشنا
 5 اشااوف نيلاط لاذ لذجام جالاسم مدا بهقلع ناكر مشل درا الع
 . تاكو عب يل رهثملا يادوب نش الث سئل للتو الاباه ريش روس

 00 تان قالطلا تنوي بانسملا اديبو هياطلشل اصف انادان سكنا 0

 000 فلل صوم
 ا هيد عفو يذلا مويلايغلا :بلكاملا دلع اءاو لبانحل ادار ان دنع
 7 فلا ةدعر جاهل اارشالا-ةرملااهملاهتسجيو رمشاالا ف كضاح ان
 .نياظطيو نكاد وبين اندلع شال 0ثءاساننال د اصصحرن

 00 ةبينملا دنعيسوب مدل ثان صر لاك ارالاوا ةلس نعبالاث نيبريمر طا يضل"

 ( 0 ىرشلا كرالعالطلا قئأطلا دا اء مخ دنع ضيم سنبل نكن نإ ”
 ....ماااركلا لكن كالالفةيمطم رتااف نالطلا او داذ دكدذ روي اب
 » سال ءالبللا تل نئلاط ناذ قالطلا احنه الحلا ادسوادضفانوبس ” ا لكتب
 | ةلب انما دعت دع انهو شم لا كنولا كد نادم ددعا الاثم 6 يرل ايد ال"
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بس الو هيد نالطلا مكر ىذلا ءويلا يلج هيكل املا هعاّشإو
 ةرعلا ىف 

 اهيلع جو رهشالا ف ةروكاملا «نثدحلا صاح ناذ !دازعم ند كاكا 5

 ةتالدب ةساةرعو اراداما لن مرهشساما دنرا ارادالابدملا انرزع

 انوع هالاو مراقنا» :ثالشلارزنالا ف كف ابد عادالابىهتسا|

 ليس اوس جيمالا ام هللا نك ولسبو ناسا ءاليعار سايبلا نس نيل

لع هر مس دا لساهديبرإربمالا يل كندا افالإلا لمسح
 امب

 ذنوإ ارب طلا اد بسكال همس كسل ادب !نسدسأ ازئالاب ةرملا

 تصادرلو ره اطيره امسائن ادب قيساداالا هل رح قيسب ل نم
تعنايسا ملا عطنا ج تايقر ارد صبحا ىلا لائنسسملا ةستالا له

 

كدكت ولام جيتش نال د كوفد جرحو_ رشا ثلا
 ىمشسال ادعي زها 

 درا نحلل مهرهالقلا نابع اشعل يل ارطن اهسلع شدو

 ثان مسروتنالادهنستتالا تردعا ذا ةنينحلا دنعو اندلع ا دهيايب

 ضصيخا ةر عنب انس نا ايباع ضو رانرع نيصم اضاينلا هيل |

 تصينلا زْخا جر ننىنلاحا ذا اذ سابالا لطي هدرعزإال ٠

 لابعال ةسسالا ذا اردالا ساو ذ نادللا ندنل اًرحاكن دش نانئدع

 سلا د الام بجاو فاشنشساملا ال | دمت ناكلا ىلاكئدم اره

 حب بدهن مديل 'لدائملا ارا طعدد انيئسالا لإ جاذعبالا
١' |اهبال هيلع كاربتسا الذ اءادقم كنايا إم انلا ب اررلا طغاماو

 ١ 

 .. توست مصعب اذا دنا دذدوا انعيج نوكتال مدلا كاران

 ٠ "انما دببهّملاردصلا لاثو هلم نوعبس اصلا كغ و
 سدو يونملا بلعو عي انملا ار مي اشملا للك فعو ةسن كوسنجو

 مهدلا ثان يرشال ات دنعا و م دئنلا هدعثادد اجاب اقلاوإ

 . . اشلالونل عمر لكامل دعو ان دنع انذار هر روشسال الطبال



 5 لول حن 0 ا ا
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 .يستمك سااايب وك يل لكيت نى ا ةيضالا ذهل 'ارن ىلا مدللا كحيل
 000 سبلواروب منا ياثر نعرحلابارملا عجاف نبش ةئار هلا مرلا إه

 7 هيلا كلثثلانصبجيلانلث اذ دويشلا ةدعالع ع داهذلف انعبج ٠
 تيزي ال نس يل كاكر ضيع سبا نلد داو مسا تتسلم
 نيس علل ل نم هدر رسال ثدرائوانعج نك 1 نكي انيس

 كتهرع ليل ايمر عطول نمر هناا هيخر جيتس لام ا اولي نممح يون /

 0 2 1 م
 ياس علم يدوم تهتف دا لدارل ل مح شد 90بدو 0 1

 كعرش اناوبثنالا كالاهردص ا اط كاوريش ار "لذ ديد مه ديشو انوع 71 عا

 مادا كرت دلال امد عطنا كان اهراعذهو ةئس الو ضمن منا 0 مس 9 1
 5 ةرمرهلا ةعسن صيؤت يدقلا كك د دب دجلا اوقلا ىف نسا انوع 0

 دوف ١١ جدل هرط (داضإ ثا ددتن بامر ميم لإ لع( يم
 اسدنش نبال نتحو ملا لا !كاهروبر اىهشاملا اي سايلا دود نيمار 21

 اقبل ا ىك دنارالا: نوعان بسعر لال اعرهر
 00 ؛رىلاو نعبزلا رد ديب نتيحلا دوعن (!)نانحلا دنع «دهلارشوسال ل

 ا ١ ضال راننالاهرطونما اال كماخاذاةيدلخلا نشل انادعا ضلال
 4 ةيككاىلا داعو هناشاحي ىالطبرسلا لاذاك سلال نسثملبا الا
 ارامإلا ناي دبالخ الع ملعملا الثمن اهرغ ل املا كلهاحاذأ

 اهرثو سمار ف الار هشما ثالدر يتكتال داش مدالاطس ةلسرا
 انعبا« ألا نىردضم تلا ءلاذ رعبحلا نع ثروخئلا ةسلؤلاو
 ظ ش .  ةطالث 0 مماضصرلا نر عنخ مو ودعم كن اكاذ املا لا

 ١ امم ل ا يي

 2 ريدبصلالا 5

 ثتاصمز ان لعبا ادبع مر معايهرلا اذ عاصرلا نهرو باهر رول ايها

 ماعلا لاا الا جاد دال ك!حابد ضع اد مسانصرلا دهن ةيلس اهبل
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 ةيئكاملا دلغر نحلاك ةمالار تاسمالا تعال زت ناصح مدر كال اوه

 سرس هوم كيجنرئ نوم بييسبو بيبسي ارم ضيخزح اننا ذا ادهن

 رزاذأ
 ٠

 /تج انا اي
 هممتو٠“ لا 4 "ا ف ١ ١

 لراس لد *"ترتعا تَولط ع لدا عجرذ ةريزعم حلا اهدو اد ملااملا ةصات راش نا

١ 

0 

 هيل ل ناا# وانو فيي بت 3 ها ويت نا 7

 طئالس نعت لقول ةعن دع تينمرش عكر ةلملع ةرداو م ضبملا املا تدانعاولو انمبا
 ١ ١ ١  1 + 19ا 0

 اب هنستل نعال نينسرشعلاو لؤالا لاثملا نإ ةلشساا وهو هبت كذواكد اذنه

 < ٠ املا 2 ىو 0-3 ه0

 0 ب لا هربت 00 رو تناكلاان كريد اه دوجر 3 ةيبعن انوع نلامسو ةئددو ةلئاكنو
 0 هينا هلجحيل ايعطم ةيلكاملا ديعداندنعانبدش كيقفتنا يش

 وش نالاماكن ينضح ةلاانملاو ةهنلهلا دنع انلدع يظن,
 هنلكاملا ديعر ان دنع هةضينملا دع و 'ارعوا راع قارتلا اصح



 ص ١ ب سوو

 4 / ١

 كارز ركن ل ناد بلا عراطللا راما سو اهلا 50

 مويعودندنلا داعازإددم ساي واريصل ضيخال نم تناك نامازلالا
 1 قلل دارحا نم نسل ثمشنو رش به ذملا نإ ع ايلاوعو ل زف نإ

 ناعمباسشلا بل اعدال د از دالا تاوذال نازل نعل هبال كارم
 هال )در سا يرحل دجا بش دما دهر ةيضيحر بس لك

 ثنامنإ ئل كا دلولا نفاه دعالا امحرلا ف :نئارزالا الدال ىلا
 را اوؤرلاب للجمال عطل قلدلب امو كك ذ دعب للا نيش ن اهود
 ١ .افدع ةعرل اينو رعصل صنع نإ ةنضيبملاو كا هجر كان بهز اذه:
 | ةيثلاملا نع دزعلو ثصئر رشم راثونل همك ةيفنملا دنع ان دنع

 200 دا مهرلعن ابونا ف اهراعو ةرحا الرش "ثالثنا
 155 دب كل الار شلا ناي مووشلا اًخدب ريق باسحلا» )ان انحلا داش ْ

 5 ري اهم للعرب ودبس ماظل ى اير هاله عن للم '

 نا 1 تبخر دنع ام ةريعدرع صايم مرسم ذو نيرو

 طا رشا يسلم صرت هجيزإل ملاذ ةضاوجسالا مد او ضسحلا مد ني اال رح ةيفيت نمد

 معو ةرئاع سلا دج تادو ةردلا رمل "شالت ةسسررلا لاو ز بلا مامون شكو نير شب متعب
 م . هسا يل كئلط كان رش درا اعاوق الط وطلال كا ائشارؤيه '

 | ديالا ! نسال شمر !<ن ار بسر ع هرب ح نمثل نفاائلاو ”ةسج/الاو له“

 0 د] هيئلاكلاه در انندع ل نمع ألا ةدحاد كطاحدناذ نرسم ةرعق رتعشت
 نهب قحانريعر صن صم سال هلالام وطنا ضوءرلا ٠ ؟بنيبلالحع

 نااكراوؤصنو رمتس ديدن سيلا نس غلا يدرا ارتب دئملل
 َّ ار ليبل ابلاعللا دمرها علم صبرا 'لاب انحلا دعو ةردمنم

 َ تدوس نئاكلاو ةنظعبسرع تناكنا كرمت رزعا مانجر

 هما ربما دوعب ةردلا ض فلنا لد هرقل باشحلاب ثدللعا

 هيلا



اصركس يح 'ءلافل ابهر ملطفلا ناي انبرعاضيدال هيما
 يدربصل نو همر ع

 يدرا هل الحلا دنع نايلاد ان يسغب وان ريع نا قب ددعمن ضيق
اكل صلر رس ا دع دزوند مهردعو ان رنع سانا رس غلاي

 

 و ايدالار ضمسرع ناكر نب رم مهرادع دالعلو ةرووس

 ”مهو جذل لا لسا دمنو فيصل اورهشللا ف تايلا دما كلداج
 اهطنانررعىطقنلل ارئرطلا ىابل نعمات بسوق اننا
 تأكل اذ هرإعنإ نئلاعن !"نلاثر راما كئلط د |اهسان نفرح

 دكنععرا دلع رح دع كلك لسسدر هدخ نودع نواه ع يس اإو

 تالاطلا )ب نونعان, اك ةحوزا اكةيمحرلا نال هل نانخلاو ةيمنملا

 لادانلا نال نرخ ىهنملا فاالاطلاةدع نعلن الف هيك املا دلعغأماو

 بارطب جرطر يزحأ ادع بيونإل ننال و يلدا ةادع بج امره ند
 ةرحادع لن الذ ءافورا هلؤلدي دعا كننلع ولاه هجر ؛رعاو

 ةددلا ايظنن ادعل كنعان اكف هيمنجال ا«اهبال عااالاب اما رع ؤجن و(

 ادت لل بريل اهيلاع مالا ف اب ياما لجلا تاذ راعى كا ذه

نرا طئاحارك ءانر هدمت ؛ انو ةقرعت
 ابيلابلا «!اةرشغو سنشااي

 وشن وي ريباجإو را كور ذبو ملم كود وطب نزلو لافت كاثأ عاب
 أثافسلا كد اإ وناس وابمإب ا كيا رشع دا ارشعو نشا ندر

ةراهرئرابب كرددملاو ةيدككاو
فصلا برز راهرعرارشالا ثان 

 ' 

حلا حبل انا إم ءلوهملا مناي نالظإل غر
 تشالامرتنو تاللاملا" 

 هنسم يشير كالاخ يلدا عازف كالابلا لوا تائنأف نكت ىلا

 رشملا نب تلاكار هلهالابر ما ةسرا كك ىلا تنملذ اوأماناةرياع

 ثلا برشا ثالث كك ىلا كنع مابا ةرشع نازتلآو ااه ديد ام

ر امون نعبرإلاة شد اهدس مث ىلع
©درلا ثرمهبرهةروكزملا ةدملا بسك

 



 تامدا مل اوما مدر ىذلا ءودلا ينلازب مهدلعاا ميكا راع درع
 ا 2 ادا ضزجلر دافور راد مينماملا "ليلا | للاهل + ث رابعا هش 1نب
 ظ اعب اونئالاراعب ل لهرملا !'ذإلا تاذ لها انجباا ضرشاوةرلاذ

 ظ ايبطيضرمر إلك رشملاوا هيدرالا مش كاالظردا نطرشرشسلاو ةعدرإلاب

 ظ ىلا لشمواهوإع لذعان هما للود مشا هيج ىف لعملك ثلاك لاب

 دنع ايسلا كزطل لاه اذملا طرضلازاطب) نلعاذو ا عانقرل نحان

 ونوس ند دطا ةرطلا ربع :اه ناد اب هيف الاول ّْن ناو ر

 سون ير لك ل نطيغ هدانا ءانزطا نيأ هدس نارا

 تندانئ ار ةلعاؤاساو ا نيرملو بدبس تيبسرؤل انضمح ترحانذ
 ظ تطل لود نسخن ةيبداجنا سلا لاذ نكتب ضم سن طه

 ظ توتو م افنساو ا نسرم ولو ايفو نعاه رجح انّنال ةناعبحلا
 ١ مى م انكر !ةنيرج لالخ الن اهدا ءاع فادكشلاا 0

 2000 ىعلا ىلا كيللرا ةثساؤب لاذ دنسح ةسرلاثلازل

 || يلا لذاك ىصايل#»“ و تيدوم# دك
 ظ تاجا كرظنرع ردع و رشا هجر ابننملاوب لوح دما اعنا
 ظ 0 نم" ىونعلا«بناج ند امو جاصون قالا كوكرملا ذك هليدثر نمسح
 راشوادله نيل زااذكذ رزسصلاو هبل اكأوش اج نعاماو
 اهاناو ةينعالشاا نئالدا ام ضتج مز يعل دكر شملاو ةعلرألا
 اهزيشسف 4 نا هلع وول وا نهرطرحا# نااهار عانعرا وحان اايبد
 ._ هلا جانا ءانرنيع م اذ للا ةرع صمغ وربما ةعش ماثوا

 5 ند فلما دساولاوا عيمهلا جاكنل ادةلاد انحلاو هدلاكامللا
 متو لب عقب( ناونا ان دنع هلاذو ددنن انلا حاكسلا جب |جاكنلاب

 اكيباان رف ئنان مر هرب ىو ربو لهو ملا ١ غلا إو هيد شال



 فاس اهلارا ةيلكاملاو هلانانخا لون جرحو نزل زر ايلدإلا تمرؤنا

 دعو ل مخي منا ل الغ دنع هكحو هداسيلد اش عجملا دس اذلا | لإ نلا نمل
 هيد ؛ريلا ثيدو شو بعشر لارايمريئ نر وص دودوال لد شاي

 ةنخغر اهدلع ابدع اس ءدثلا يل نيو  نلاوم ريع
 ظ "قر ردلاوراكلا ىلا# ناعو تول لصسلا ةحانام اكن ةحوكتملا

 ظ ادب علو اذا اًدساد اان ةحوكلملا دش ادري نم هانسسول

 «ت نايث اولا مرغوا نعاقلا نيرا يعور !اتوئنذرو
 غد رتللا ادع دال ةنساال د الماح ناك ولاد اصيش ثلا

 كما اربع ف هرملاوهضبحلاو جباكتلا نكاسفتللا] مهلا اء
 اك فسم الح لاى ابعو تول سنلالالذ نتالار
 لا جاكنلا انلاذ هرنلا اين لصمب كال ايلساللاك نضيع ىفدللان |

 /ماكنل ؟ 2 يعارل قيل دبع دس اذلا حاكللا ك ةدملا ادار لأ
 تبلخر | كلر لوطا لا كتذو بولا اغضاولا هر بهعرأ

 تبدع اجا إ.لسم ريت ه نس ذ ةدعو ملا دردمال تر وطعو | ككيدس
 ١ اسوا دعو ءاملا ف اهئاراذ لا ةاّمحة دع دن ونا داس اهحو ل ناك
 الا لل اكليل املا داموا دارع كذاك اس ذاههو نانا مبعث

 3 اهنر زا لا اسم دارار ادع تادو انولاط ميل داهراع هر سر ني
 مناف مداد لخر عزملا كاكا انئاات ')نياوج اكسل هنانازبلا اوئتاعو

 نئنملا يرن اهكلا جكس ارخا ضرع امجاكس ل دارج لاخر نك
 اخر نايؤلط )اهو ةلبس نع ةدعال هوبا دنشره دال لع
 ىلا اييلع نيجو ول اريل كالامهدع ادراؤنعا اذا ادهش امرا سل

 ءضاعرعاوبال لوالا جرا و جدزلارا عرشلا اح ين كاادإ
 مرا ايرما ردو ةرائلحال جدزلا نال هال قالو عرشلا فودنخل



 هب

 كاكنار جد زا نح اددلا نال ريل ابل خاااص لاذ و نول دبانو
 ترئع يدان ةرد اكلاو ةرهصلا اع تع نيبو عرشلا هاو
 تار ينال عضل لح عادإل جوان ل الذ تالا: دايهلا
 هئرار امرنرم ةدع اجل ثادالار يهمل جرش ىف لاذ بسلا تان زار

يدمامزووؤس ان عايز عند لتر ثان كودرلا دهنوجو را
 : 

 جراةنلايإالل نكي لاك نالاعن نوم نمءناذو ةدع نأ ارشاوانرع

 ٠ /دعإلاهب لوخر روب نإسا ردك جو ذ تارا ماسالا لل دوي
 هنوبئمةادوةرع تالاو اذ دع ئن يوم ان طيس بالسكر

 تاراي زاالا جرش يل يلسزلا ثالتلا يصل اش دنا
 +" دلو تالانخالا اعونب تارما هئشرر ّنح كدر اهعننو ل>رلا
 جاكنلا لال عامالامكالطلادعانجاع بعمر نيالا نع وللا
 دالاس هراارلاشسلا ذا ترام ىنعاول كال ثوملا مدا اش ا ردن ل

 اسر كيلر نااةرحلا لاعبو نبل ةدرل الانف اكمل منالسم ثا 1

 ناالدا عاضررا بن ءريما هج عدس ان جاكن و اطلط انشر |

 تايم حلا ماو د ينساك ران هد انامل نإ اغاببدشر رن نكن

 هبه واةروص تاكد ارشا ثالاتوءر عال اونس انه ازشالل

 شامر د :رضاغس نا كناوأسبس لال صرح ح انألا هيمو
 عانيسالا يول ا لش وراد اما. ماوبسا نمزامجو داهراطمالو

 يسلاجوز داك اوس اداكن اهب اغدحا رؤس و مسانلا اى عاوس ىلا
 ءبد عيسا عانولسالا هيد مئلا !علكنإل ايببحار ا انهلطو ا هحاكن

 ا هيلع جوس اكنعاملاو هابهلاو سافنملاو صيخلاالادقملا 2
 بقاغاربلع باعاذا دركرما لايصننلا اعانادع درذ تك كاانعدا 1

 ةناماكا بع كالو ضر انام اال جاها شادتسوا باسر ا < ٠ ا

 ولا



 لا

 تاز اعاده دصرلر مم دحار طد ؛دعاهارعد ف اهل عجرال ر لوم
 رن ذا ةدحاو رحت السلم اه اذ الملا ةرحلاب رخو لاهل نب "يب
 اذرا ةيملس ةرطوم رعر ةيلكاملا رعت لكا ذه اءننسالا ل

 | متل الدش يشب طر دال فلطم دمك جو زم ةماوا رح
 ا , 0 ةجوزملاوبع للا ادا جاكسلا ال ضولاك نس ةرولا ثبوت
 1 رب اال رحب جيس ناطر راع تكذ نم رع ننااسذو | ةنبسلبد ثيطوااذإ

 0و جابمل ئكوكاازم. هر دابانم عانوسالا عجباذ جرلاب ص سع نشر اعل امم يلع ىإل

 موز دبع مرعالو عيغازكت ولج ل دار اوكسسا نارانزبادجاكن عسننالد صرخ
 . ةيريشب نطو ماو عج ادندمللارم اهروكا نإ دع يذل قد اهاطب مل لا اهاردسا اهانزللا

 مانزل ثرلانمبملا هرملب ةرطوم ةرعودجرشنو ىزلملا ف نكد از
 : ايلاب مابا ةزينجو ناركمش هما ةدعو دردلاو ناككا ل لاذ هراعو

 ىذا حاحا را رمان ماشيكنالا هل غانو عاملا

 يل ةفيشبأ نه لاول ممل أ ءاناةشلا
 ٠ سرك! انحلا رداع ضعت ةدعر ةنالابريشتلا لش
 وش شال: قيل ر امصئر رح امص نم ديد لادم اها
 ل اا مى كانا انوي كو رشعو ةدسراانل ايل ماماةيئاو
 اهتدعر ارد نمو دنع. رص ورونساىئدع عب قفدلادادجاكن حر وكذملا جالا رع
 ملل انادعو تمادلل ما ازذالا تاوذ ننال جدال اهب لب روس
 تاكرااولانذ نلدشع داش ةيكك املا مآ ةبكك املا اعدنع ا ذهال ما

 لل, ١ سك اديد ضخ مر ضيا تار ذ سره ادب لوخرمر
 1 غرأل ما ايزصرح نر لنه ابدع لاوس بانل ل االارهشنا :مواة سي و1 ندمت" اعاؤأل مااينعرح مز 13ه اندش كئاوثم تانازثاالا ا

 كو ضامووم وو تناوب انادندعتقراور مشا ةئالشلاقلا ثدي
 تن ناو ول 000 هلع تينعول ابا مدقنو ؟رحاكر هش ا ةعلم تاس تار

 ا" ٍ

 رتل لرب زيف رع .
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 ثوم مهنونع رلاد عاملا« رحارعل انبرع ضال الكانو

 تامرار اننا ىيترزالا نَا ةيلدصا ؛رخس دالعا اجو
 تاطئسر عامالا» ءاذو دعا تلدنلا ةمارا# رحايولعر

 ؟ اما نسعر ريش !ةسر اييزرالا دليند نالطلا دع مؤب
 !ترنلعا ئاسجرانالط تيلط ولذ انهض د ادن ار امه املي:

 ةرح رمل كلقتلا ابدع اشتن الن اجو ذ تام مل اهديس
 ..ةسدلل قلل الاناط ريس امؤناعا ماضون تام لادم الع عادلا
  اهرع فاجر توئاببلا تلاقنلا ٍناامالا معلن ١ ةرح

 لاعتشل الذ عيسنتلولو ئ ىلا ةنحرل ا. جرح اذعنا عاجاللاب | هو

 ثيح عاضجلا.ىاللولا ةدعل ل لب اممابا نمش ومااذ ولا دعوا
 موس يوتا ردع دزلطلو ان واع هوم نصرم ىل دك هيعمل اهب اما
 تالاعلا ةرع نم نلإجالا دوبا هون رم ل انبابا نفيس ون وب|

 التبر صيحت الل هر قالاطلا ةرع تضمن ا نان ؟ اذ ولا دعو

 ' المرومللا ؛دعاضملا ىلا صدرت لادب' لذ سوملا "دع صقل مار

 هيسارؤا) املا هرعت قالطلا كود ثوملا ده تا شئلا ناو
 -__كاائي ةانو :دعزلوطالا اكان وخلا هناوم نعم يف ان ابا نم

 اد مرلوت :نلاطسر ةسجرل ا« اذولا ةدعاهسسع بكن ةشراناوبال

 ةنلاس امانه :نونيبلا نئاكر | فما يجو نو هيض لوا لما هلوم

 ماعلا جاكتلا ا عاطملال رعال نالطل ث ديتعا هرلكو قالاطلا

 تيرراواللب ندع كيضقلا نغتومل دزفتالو هضايترا

 اهننال كوملةدجااذ ثان اوحدلا لبد هلعرم يف انولاعرلا نكي
 ١ ملكا دهاعاوس عيراز انها جان قلطملا لرد اددالا لل هنينحا

 دنع

 انام

 ١ يك صرع نامل كاك امها رثنكملا ل ايلذا جر دسسو نالطلا دع



 مس نيم نلاعر ا .يسدر ةرنوم قلاطرل انج ا دغر 'لدانحلا دع
 نالطلا ةرعنملوطاملا لدا> ىوسب بأس لكدناعا ةشرف عند ثان
 تلاذ داكريوموا ةلسمم هيبارها يدحا قلاطول انس داعو ءافولاو

 |ى] ةداانلاعب هربش ا اديه د ادحاو ضررا اهم دحاراطس لو ةيبملا

 دنعاربحر نرط يف اذا ثار ذا, امهر ر ا ينح,مق )لعن انا
 نالغلا ةرعايمنلب ناو ىلزالا ل دعاس مزلالال نالاثحاد از ءانولع

 تاذؤإ كر ىبشالا تان ةاذرلا دع مانا هال اهرعو
 اع اينحالار طر صبح ولازعالر شلك نعل اهلا لعاب انئالا
 تبهر نب نر رباع اها دحار امهر راسا ى'لطلا ناك اذ عبجلا ف“

 اطانبحا اب ازغ[ نع اشالثو ءاذو ةدع رانك ارنا نما هو
 اندالاد ثوملا نءاةاذرلا ةدشو را ا ل اذرل اهراع ديغاو انعدا

 ىلا ن رزعا ثوملا)ْس لارقر اري يدم ولد نالطلا نن

 يغامالجلا اد رع ل ءاكاذعرل دا ئازث نمد ءاذو ادع

 ةثيبسم طرشل عاجاالاب هكر دعب لك: عياموت انببرع ىقلطتلذ

 اوس نول يلشملألاةداولو ةردلا فاتقوا ةيهنحلا راع دنع
 ؛, اح لرد نع ةرزمم ةيبانكوا لاسص اه راعوا ةرح تناك
 الا الدار لاهنت كان رد اكرإ فسم نمالاماح ةافو "كرو
 تالطإل عادا امي اك تيد يدقنو نإ »نمش لا نإ
 اعروبمل لءاوفلا اهب وجا ةيئاح يبدا ةروصاوند ةونطمر ديالا

 عبس وادب روي ايجا نهرو دش ةرشاظ كااكول امنه دنع

 الرعا ةروبش اهي نكت م نان اصنا عاقالا» ا ذهر اهراعو ارشلظو

 [ اماوؤواهلطعرر شيز 7

 لا

 ٠ ثيتاولو مرال صا صنلذو لباوقلا اهذ رمد ةيفحال 3 ةرهاطأل
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 . نيد خ مرسنلا هزل ا اهتسوب ةيملا كضننا ترون
 مسبح ناريس اين ارخا انكلاملا دنعابب يتيسر ب 1

 اسونع ون دولا يششنل الذ سدا محاقبا ىل نكست ولام ممالك
 انريعابوصوب ةرملا يدهس الذ هنلاملا هال طر ايلا زرع

 هبلك املا دمع يضعنا يغش ىدالصا ابوك غالداله يسال ينال

 - مهدلامراربو ريكس زل لاو منجا ادار لا نضرب
 ! امج! ءالجلا دلع يضف 3 لاخلا اما بس برذلاا ىزلا عي

  ايفح احرار كاضالا نلح نب ىلا وهو دلو ما ل

 تسال ارانب نواف دخا مهرتغدلو قل>ننن دمؤئار

 تايييرإ و ةنفنملا دع كانااس اهرتنكر عاججالا بر مش ةنلسا ويلا
 اترأ و كام به رم ناوي هئملا وهو النانحلا دالعو انرع
 لضطاولام لكي جرحر نككاملاو انإد انحلا دنغو ان دنع رش انوش

 ائمل ! ديصتلا الر بالا »ب ةرول يدل الذ لجروا دبل هلكعا

 اهةيسرلاددار ناكولاك جلا ليسو تكذب لاصغغال يفد مخرلا اي
 ملدا علمولالا هيكل اهاو 'لءانحلادنع ةَرَلا يضل الذ

 ! الاؤ جملا يطيل لاولاقو اهدا اولاصد دذو تكل لاولستمب

 ةيس نو داوهسب نول نإ نيدارش نإ ان ىحلالا عج اصلا
 ةشس ايس لل ا ذااهدحالع هنالا ايرلوسم مص ربو ا

 كان انبدع كضئن الا نكاد نماله تالاف ركانر بش

 تقام سد اكد اذ وفل رهشس !ةللس كوددكرااندو ةيعا 26

 كيد ءانحاسو د ءاشلاد لولا سو زكاؤرهشا انلس ثلاشلاو

 كيشلطارر وش هلل نود نا سو هني اكناو ثلاثلا

 فاسلاب ب ةنلس كرالاو فاشل نين كاكاو اهانسلاب انبرغ



21 
ذني ءافيل ناهد د تلاذلاو فانلانسو

 ةسس يلاثو لكس كاكا ا

 انوع اءبع ثام.ؤلا هذجو د دنهل هاشم ىلد ايومجتدلول نيل

 لاما ماييرسافنو رشا امش دللعأ نوم دهن ًنداحناكلاو

 ننورؤال ياس نلانال للبر كوع ظ
 ل دوبجلا ديعر وم اةنلم نيرتلكل ثدلر نا نكد اعاها ثداح
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 42 بسم مبسسبس هن بيوس باب ب يس بمسار ا

 آ . اننيلددإ اولاذ للاعإل واملا وعي بسملا نال نلاحلا ىإ يرسس هيغرلولا

  ؟نهقت لع هر ئه نإ >نعلعب كا ئإحا للهالا تنال داو يلاون ءازن قالا

 8 جاكنل انه ايذقؤل تعرتم ةدعلا ءذهدال د عمو هذه ل قلك ل

 . ةعداشالا ردو وير غالاابهرشل ملا ةار مك فيرنا
 للة خصم ينمو محرلا ؟اول ناكٌّناو يبصل اح ىل يقمن ىدملا

 ترداحلا نالع كيملا لا بسب ىذلاكا نؤمن الا ب قلمننذ هناغ ع

 تيينش اكتالو ':ئبانحال ثوملا كذد هدوحو تيد 1 نال كوملا دهن

 ىبلكأ ةارئا الع نكد دعا هنو دع لل الذ توملا ديعغ ءررسالا

 ررردزر باوحلالا كباذ هسه لال ثوملادعن لهل اهن شرحاذا

 هثورح نفسو حث راع سبل ها نس كموملا دنع هدرجر

 ىزرثلا جر نول اذه اعد ككل لاك سلوحلا سعد ةئدلو لان

 هس ئاانال داون ثاج طابع تامرا!نؤلاع ناد لطرف ةكارعا

 لا نباريرسبل تال اللا ١ذهاعا كاك جد نلا ثنو ضرهشا

 ةحالولا لاذ ا ذك وملام جاكنلا لار ن تذو ادرجوم د اكذ نم

 كمولا يإرثاال ادمن ها! بانحلاو هيكل املاك ان دارغو يبلابؤلا

 شلل م هعلعوب دن ينطب إ له! كامولو ”اطلانإ اننالامر
 2 اننا كلفاخوا انس يف هلم لاطداو عامهالاب ةيناهونالا ابدع

 ا دنع قئاشو اهلي ولو لازال اولد لاونسا اهلو انوع

 اممحر جدنر لهادلا لع تبحاعوعو يكسر ةعمد ن'نوملا

 تيه هنملا جياطل ف ا '!دانجلا دنعاٌهل ةلاطنالد ههنادر لذ

 لفل ةقينلا كاذب يب اب امل هادلا بخت ثيحامل هي :دفنالو كلل

 بشار اننا ةدع نإ ةرئدمثانراولراهدوجول العسل نيمو |

 يكد نيو كرحو لافثل ل>دوجر يف ءانرر!ةاًيح ةذارد نع
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 ا! !هالنا كابدلاو لاه, جاكم اذ تحأأ اذ ةيسب ىلا كورن اع>ارم ال ديدزحا
 كوالا جاد | نع ردد نس اه دهن تسانرارا اييل ايشضنا ف د هزل جخارلا

 ما لطب + رخال اكن ده ثائر و ااهلاوز إد كدلك دام ايسرلا
 «ناللظب ملل رذشرمب نول علا ى رشا ةيلس كودل دن ناإلا

 راسل ,روتسا ةيسمل ن ترولراداان حالو ع هن ركالكءاالا كوالا داولار

 ىسإ) .زحان فاثلا ىئارمل اننا كرالابا نوكن كسا ناو هائلا دلولاف

 ثلا رش اهنلسسل دلوب كم اولاث رمل ادع هنبش طراف الل اكو يونا

 ةيشوراا يل اركز نهال نع ١ ددلار جاكملا عاطلملال لهارلا نحل طولا
 دشن عافولم نان لاول هلانانحلا بث دمو انيه رضا نهاوبلاشاو

 عدن انصح مهررا نحن حاوسار رخل عار اًناناضددر |

 م العدا ةعرلا لاو وان/دغاصملا اف دكشلا ةسرلا لوزن ح

 نركلرا نكتال نير ندمول صبحا دوعر ا تياؤنلالا كار نو ةطكرحلا
 كو لهاا لا كابناو طا جر اكشل اذاهلاد ن 3نج ندككان اذ دال اح

 كالالواجدرلا اس طراعر وبان دسطب ! دج اكل رجل ةيسرلا ن ثرإع
 كرز نحاهوطوادو زا اعمر هانز الذ جاعنلا نامل انعارط كر

 فولط د ترذو نيدو 'زءا>نوكلال ىلاندال ججاكنلا عسل شلل ةيبرلا

 فنائْو اهبل ع دوعن هس نيشت كو دا هجر كلر كدانإدع رهان ع
 فكل كك رانك هن داونار هرم انبال جاكنلا د اشم نسدلولا|

 انعووس ناز راول بلالاملا به دمر عيدهم جاكملاو كا اهثما جوزلاب

 ينام رود جاوررالل 1مل نلعب هل سم لذ وهو اف 'فلاطمرا
 يري نإ هالطاديرار | ةايقفا نبذ نسل نن اسخ لهو لماما

 اتالم يف دلولا ثاامولاماهلاص نأ 75 درلا ثدالو ةادملا تعم اذ

 ميرا وئعوا ملاع ا!ماذازد نجرذل>ا لإ كر وشزمحلا لاا زدت



 ردحا جل ةرذارتلا لدم لاولعلا كام | نالاذ اذ نط ال ني رلز

 ىاتكل رادار نحل يف ابا نير ىاذلا ئددرلا دوك نكي مو نيكو ا
 ٌيرفلس ام لرم نر رهر نيس عبرا ملت رد للا نال قحن'لن ام

 مل انباكذ جاكت انمروش ةن ودل تراب ةدملا دهن نرككونو

 انمراكالوا نيبسس عيرال رلرلاء د انااا ف ءدللا# ملاح نركتو كم
 نلمالاو هشارب ؟ايمل ىلاذلا دارلا راكذ كلسا راو داو هلخارا

 اهلوجو ارسا ؛رولا جف كيك ولو طا ىلا اف سال لولا نوب سس

 ةنع لس ضقلار فحل قاذلا كدد لزإلا هداكمال ترلود فاشلا

 داراناد فاح ل دالا كرد كفاذلا ”كاكمالد اذاذلا دندن مي هعباقوب

 - اًمجيرال كانت امنا لا لنه قولعلا اناكماضئيزس ميرا مزوكي

 هفحلا لاذ نئاناعنمرءاجم كاكمالرا طر نزالكر تالنلمز
 "اهني هب قمل إو هكح مدا رو طنش ثم اكمال ث اهدحإب
 هسفنل وب اييلين او هئول لظلم اوم نك ةدارمالا ءلعءينشاو |
 ةس كورإ “كدلود اكانمدداو ى بد وكن لتال يزل هلرلو ناو

 جدا ماحإر قيل مرا نيلس عبرا ضمراككلو لالا طر نمر ثا
 كداولا تركن تش هاذ فاهكلا ةئكلا يف كلو عيوبتملا دس اهلل إب

 انا عولادذيانلا اهلببعر دباث اغني لو اذن ان دو الا
 هلك اذهل |ن ونوالاو لكزكذ مالسالام اني برثر م<يرعأا !ده ناد

 تقلا ا عثامرا هلجر ن !درلا قلاطرل هيك املا دنشو اندنع

 | ١ ةعدبطو عاطملا موي )ملا دما ىفن ا نددل دلوب ثنا غانلدع
 2١ اهيسوا نهشلند كدر دا ل1 بحاصروب بدو ناكل

 7 هاضؤمل هاشلا دفع ايكت نإ اهيروتسا ننس كودل بكللناو

 | . اضتنااهرارث ا احراطنالد كانلبّوملا هيقت نال اديس امج ةرملا
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 ل. اذلا حاول اسطر صيت طماخلو بزل ؛اولا إ]ث انشالاةلالد الايد
 راك هكح يل ابر ريش اةنلسلاب كنارلاداد ةددلا ف أنما مكحد معو

دل ته وق ةديملا اف كدككؤل 2هالشسلا يق لس دهو اىبم
 0 ا سنا نيس ل و

 هفْسسإ نالو لاف ناعلب " ب رانالعلا ةرياشس تيب هيلا دنع ركذط نس ناالا

 تالاطلا دعا دوجوم ناك دلال نيس ملاذ ال ةندلو لا ثمل

 ... تينب (ةقرملا كفر عسل مانا هلدلونانانسس ماع 0. واع هج ا
 رمل يف ابعد ترم هند نوكك الذ الطلا دهن ث داح )يلا نإ

 ' مرو ١ لانا كيل د دإ قلهاملا ةنلاعملا بسم تنبو يعدرلا الإ ظ

 مّووعلاذ هبعدبناالا هبل تيب مرش ةعسنمل نيلد اف ةرملاف 0

 ةربمص اوبال تكذو ةريلا جداخ كولك داني نولاعلا 88 ناز ٠
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 د ش ماو ش

 5 ضمان لها تانريسلاو لانهما درزن نيبال ندع

 ظ ثراح.ناإعلملا جر روس تال انادع لحب كح رنملا ةذص
 تكتيراوي هددلا يشب ترد ول اهيا ينأْلا بسلا تلثيالد

اى البلد دودول بسلا تيس مرهم سا اهنلسا
 اغرارذاوعأ 

 اضنالاب جرشلا محو بذكلا لافعاعرادا نال ذا كبه نكت

 توسل شماس رد | ةر يمهل بسلا ل تببو لئادز نال

 ادع ةدعلا طايل نولك لاما هذهيإ فولعلانال لا ى 0

 تاجناذذ ارعلا تدر ىنييبس نلاذال ء ثمل

 اذا امكاننالا تلو نر هما هنسس نع لذا اناكناو كلتدال ام

 بج داون ثاادإ يروشسالا كنس ارادع نؤحمام دهب زنا

 انج رش نال لم ءيبلم ثيشسبال دازشالا كدر نر هش | هلت

 تالطلاو |توملام ل ارملا كن نانا كدبس نذل وكلا
 ظ كاكاذاللا يح شل مداد اد ثيل يدب د

 0 تيدا تنر تسلط دل كاد
ةررك ءاذو 7200 1 وابد كيتي رةدعلا جلا نول نيبح

 

 تانزلا اةروصل | اما ثوملا كنو م نيل نالفال هئ رولا

بلس تيب ةربلاكاك يد لمحل ترا ناناجرن اي ايرع
 هساظرإو 

 00 كر نابازل كولا نال يرد ىلأ

 ثّبب | دعامشلا روشا ةنلسل ثندلو مرضعو نبا !ةئىدرا

 كارول ةقياح ا دلند دما !انفتشابرثلل م 2والدح عزل لاو نم

 مالا لس يندنلا ل كيلا ماما ناشدخي نشا ند ملول ذا دلو
١ 

 "دعب دكت مر نو و راساسولا ثنيب ىساوب ادعو كيلر 4.

 امجاعتلل

 فو تيوح نبي قدس



 ميسر إذا قعر بوشنلل اهانكسو ازيا طشنو 3طابامجاكنش

 يفعنل اب يب يرتل الل عهاددلا ال جمان ا اهضو د اذ لدلاهتلا زمرد
 كيوم حان سنلوا دا افلا منظل كلهادرا كان كيانبدع

 كا اذار جلب مرمنصلا اء يلع امس كن ريعر ا ءالسال مدي بيرك لاكو

 اناراورصل لولا ةرملا نيطنل لا ةدسم ابار يد

 ملدا قالاعلا رع لاكش اممس ىف يالا ىلا دعا طفلا ديلعد نفاذ
 عرش : معه ردعبلا هدانلسار ثولد برثنل فاذلا نع) لع

 'ج تاجيل ابحر /ايطذوا ديالا ةدعادقا دج الا دعا

 كثحصا ١9 كالطلا دع للك“ من نر تهرذ هبال نم

 11 ةدعالا
 يفع ادهين و ا امس نمثل ق رشب ن »ليج همس قب زفذلاو ىذاشلا

 .,, . هسلا كسار يملا لج انول جرا انع جول“ توئر انإزلا
 لن اهبل سروعالا بيدالا ةدقلا انس الذ ايزس انيرثل رن ايارع ثم

 هزهبلاغع يف انيع زل "لب انجل به زمواندش ددا ذه هيه يبي

 1 اتبزعي يي هيل +0 "هاا

 اهر لسا اهانكسر 5 ةيهجر ومد طيسار أيمس نق رصدو

 4 يملا < اطادابربغنال لاب دوع لإ ىاتلا اجاب قحانبدع بو و

 ناسي لكحل نهرا امكير ل نانا اذار تمطنلا انبطو اذ
 ًندعامال هاثلا ةدع كفل انساو هنح نسل لالا نهانبر عالم كنب

 ١ كب انبدع نطالب يفي |هنيمب اهرحا نعشرل و ناو كالذا هلسالذ نلحر نأ / 1١
 نيا انللو قبس كش اره هيوك كما كارو رهال] ندنغاو هند هيف

 5 ىلو نثرملا اضن ادم يركن داءبوووانأ دعا هنجو زل مالا

 7 رمل ايه نار ةرع نفل انس الولط ى كمضرت ًالماجرا الناح أ



 اكبدع نؤيلا جندولا لله انرلاهرلر ب بل ثدلعو ىذلا جاكشلا ىلا ''يحرلاد ]

 جادا ااببجر ناطويلكو ججاو مولا وجار ولا تالاطال ضر نار ب

 لدا زع لن ايسسال و اذبرع ى صم ماع يذل اهن اذ« دولا

 نمل يارب م:يئعراولدع لجو نكاباولو "لداسحلا به دمو

 - ضلا جلل نال جاكت داراول ئإع مالؤعةلردلا كيطاقلاو ناج
 : دس انزله تاكنإوإ نك ذدجونال د باسمالاطالثخلا ف ىدوب

 ةعئاشلا روما ف هيطبلا ايد لذرو قعرلا لجل دع كننالسا طر

 انيلانع/ رانبكل ١ ةدعلا نص قيس اع كلب يلو لنطوا دحاول هبي

 . امج +قلششل الذ لو للا الطلي رح جاك نإ ناي قالاطملا
 ظ ا مانالا هنجو :نلاطولو ةيمجرلا يل هدئئاغ دال

 بخ ايباع ةديمل يقدر اهبارزلسا دعب ل تاخر لاخلا نإ ديلا ]

 ابد دوعإل انؤنعاو اهجابول قحادس غن دن لكم ارز
 حمر اندنعاده ا رعر لاوثملا لاذ ةدملا + 20 يشكل نح

 تلوح, طاوله اي ايلارع يل انهكك مغ هنخو د كاباول "لساشملا
 _دفرابا نالط لن اهاث ىأاشلا ل انادع تلشللا نار نر

 كيف جاكت ني باثلا قاطلا ل ةدعالذ اهب لذ دب و ايي

 يف ا دكبلاع سكنت يشلوالا ل كالطلا ادع نعوم ماو ؛رلذالد ب

 "لد اباول نسوب فاو نبه ريو هرشر يلا

 ةعاولعر مانوم بخ جو رطرلا لم انو ؛رملا كل اهحر ازعل 0

 " 19 اهنديلاوهؤ نا يغدر يلوا يطولاب اريل ةيعوصم اقبال ةارزبم
 حتا هاو تهاولا 00 دفانو هده ولت رفو جحاكنا اددو :

 عل رجاشبال دبع ننال يسعنم ي رش بصاخلا#
 لات دباقالم را



يح نالطل ا كاكرل مجرلا قحايلال ةدملا وضرر رملا ند ىف فانلاي
 أت

 لكل كاذر بديلا مد ىف اماينكعرب

 هدرغو نرملا لذارناإ يلب صقبل والا ةدعلاءا
صههشمل سسج نهانا كان كاندع ةارلا لع وناحا اذإ

 م نلط نإ, دحاو 

مشلا ها امة دعوا ةنيخالدولو ةيصحر ةرعابف لو
 امعطكةعر ةن

 غاميرمالا داازفا اهرع يطل انلخارنر شاملاوا اناا

عتلا لكذو ياوالا ةيشب اهش لخ دبر ىضرلا
 هلو ثيل نءامذا ىان

 ك.اكل بن سدح نر !اه دهل نانو دومدرلا كئلطل ااه هند حرلا

 ثا اف اههعو مالباهانولطع كاكتساوا لد ا ىزشال او الخ اهادحإ
 انهاانلذارن عمرا المش ادبطو تالام اال طو ااهلاحاوربهشااوا

 لجو لخارلا|انلك نال هعداسوب ناضل وبها اغا يسال ايف

 اانال ءا يعرلا يملا كاكاوش عضولا لسد يدشرلا ئالطللا نإ عخرلا

 باسرع اطول ةءبشرا جد نا دعال ثااك ناك نيمهتلا نا

 أ هنامتيس نع نوما خو ذل كلن اكوا دس جاكش نمش ؛ددلا

 ةلاماك ةرع املك دنملا لو ئانسملا هددنل لالا دلال كلم
 انلا) نال هنرع لال احال دا ناك انفاس هل ريع هوذا ل ناك ا:

 عمرلابذ الطلع كسهللا ةدمششبد ثدطو ثم قلطملا نه ىلاكرو

 ةمدرلا جو رلاو ساؤرلا ضروعلا دعت ةءمشمملا ازفالاء دشن م

 :ت(لعالبعالد" . ادبلعر يللا رارجلا نشد
 0 ارادت ةميعو

 مدت"



 ف
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 من عدلا نيرحلا؟ ة ولاة نن البال ساقنلا دس د هيؤمل اال يضرم 0

إهر روع رمل لج ف ضصمحلاو تاقنلا ةدملوكا و ثالاعلا ٠
 ادبعنر ل

ن نعارع قاايبالالر ا نون ضل ل هثدعددال ماعونا ب
 . . كاه

 عمات يحالماحايوجإن اذا اهب عنافلا ل سبل دكر ودو كاوجلا داما

 ثياخ ةرعاجإ يوعالذ دب دعلا ةوحرلاب جرشر هلو مانف اذا
 ف بريل اما حاكما ةما دنس !ب رويس :وجررلاو جاكن ا دلا هلل

 سحرا ياما: ىطوملاو لهاولا نم نيرتنلا دهن نتكزب ان ةنرع

 هدمت رع ايبيعداو هنرع إ كساناَم دددؤعلادعن اهوطو ل 1

 ل»اناكأنا وذي جرخو مدا الاون اهوطرو ادبمخر لب وعع ي
 انئوفلا نحال مااقداس ناكارسيويوإلاطلا ةدع مرتد لج نلت مولاه

 ظ كاداهنمنبلا ثق رو عرش م”ئئاج دوع لا اهد انساب

 اما الاحزل مجامإلل هنت دعيلازمجر جوزلار انبوب

 العال نعرشسو هلدع ثمطلفلا عجار داذ هداعل الاعب رطاول

 ..ايتز دن جلا ير الاعل وتس انوي سن د! هما لهو
 لامن اهنا ل'لنخال اًنبضلمل نحاوب تلال نكذ سكون لا

 هلاك اك ةوبش لءرلو ادبل ارعنلا مرح نس دخون اهنولا نح
 جركللإإ طول ا عططلل نالاطلا دعنلا هالو انهرجج ناو يلعرلا
 تسرو هنبش اان اهإب قالط نكت ل لاذ ايس و سادالا ديسااؤلا

 شالو ةنهبن ونا عادجا كناكولام ككذ ليس نمد والا

 كسلا طر هةر عا هداقل ةنبششلا طد ةدعداذ دساف جاكزب
 هايعرخات كاا دلو ركنا رطو اي هيما يعن ءداقن كلا دس اننا

 يرن ع مرئموهو لولا نم هن دعنلالاهنبب قيرشنلا لان ناكر
 جيلا ةوئالرسلو دس اقلاجاكنلا هد بوه دل | نمئزلا

 يح
١١ 

 + سدا ادا - 000

 13ج سا افلا يجاقإال وج  هيسمم هيج م7
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 هب لب اد ثلطووو ارق نصمرمن اذ كاد اذهب جب قح
 نيل اًبلاؤفلا نعال درس ىلوالا ودل تملا سايلا نس نضمول

 كمر ل»ددر نإ هلا مولومو رنا تالاثد دساؤلا تدلع اي

 قل اًناده نحالم ءااهرؤس لاجلا لاك اس كانط هبحاّس ةرع
 دساو حاكربو | رمش ةرزود ثيطر | ذا :طبالحلا بق ذدو انبه لي

 ميم * جاك نهر ع نراهاوس لالا ةدع كلما امهم ن دو
 انبدع ىئوسست فاننا نيل ماهانرنوا هيوش طر رادنساؤوإ

 ,تفانلا ذنعاسم امهانم بسيعالو ديالا ةدعإملل كلبا علدوب
الطلا لاك نا هنرع هع ّق انببدر ءكواللو بطول اهعغاطننال هيطو

 ت

 كداوذلإو نياذلا صول لواما رهان دعب تدتعا تالمحر

 < د دلار والا جد زلار | هيتس ضاولاو جد نلا مي اظه ذا نف
 ثردل كيلو! هليعايا اسعاز+ رع هتحر نا ئذلا فاثملا

 ظ اعبر نم زككلوا كوالا رنه شاعر فبما لطب_رمر هسا هس

 0 ق اهرحاب قحلاو | هلم باربرع كضنلاو اثلاون» لزاما اكن انآ دالم

 تاو ؛ريلا نت يح اهيل د لولا ب نيل 4 يذلا زحالا كدانشا

 هبيسه نرويشل ايم بايلرع كضشل اد ادب نحلاد/ هذ الا هنانحلا

 هاف اهلل ا دلولا لكس ا ناو اياعامام ل6 عمنتت مولا هسا ايه
 هعداقو رول ثرزعاد افداث كليخا وام ةوكوالذ اذدح زن هوا

 ًأمامع ةكائلا لن لاو نافاس نيس ّرملا نم جزئئاكرف "شالزتر
 نع بنل شارما ىحاص دحا عد الخ اغلا لانا فس مل



 هل
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 ةرّيملا # موال هيج !ارعساانرعلا ايريسه انبطو لاو كك سءارغلا

 .ملازل:لاهر دان عال نول ياذا ةدلا يدل م يل دال

 ا كاي نلحرنءاناكولا# )زج رائد لان قزهاملا كد ايلا 20

 كانيعابال لالا ةشبانج لحدو طولا ادع كنل ايس | نبلس 18

 .كاطولا# لنا دنا دحاد انو هم بسلا يابو دحاو
 . دلعا نمل ميانذرا“ هدهشا نحر ل كبطو ضو انبدعال ةييحرلا

دلسرول هيحروزلا» و ةيداسغ ا رع اهبالاهب لغد ناكل ف 'لطلال
 ك

 هروب ةرعاهالاءزللو اوبن : هرولا إنا اهبوفلاهروع

 جود جرد طو مكر بلغ عزها مدل قش لطب الدارلع
 ميل ا صار نعلن جدزل ال عولر ايزو ةيمشس ةوطوم
 ةرشهرفنلو اهرطر جدزلا ةنمشلا ثدلعا ثرلراذاؤ

 ديودلال ل اردار ةردد مددار و نعول دهشة ةدمشس طار درو

 نالطن ديعم تنفر اذا انيلحلا بهذسو جيهاملا نإ انرب يهار هدعلد

 كخادنو بيسبلا درؤعل يزحادعايبلع بجو , هيمشم
 كا انزملا

نوا ةيبتللا ظردعي ض محلا اازئاؤ :
 كرد دوالا تما اذان ام

 ديمو زاللا ل املاذالخ هدرشبو رردلا ف !«ايمانب | |اهبلود ين اللا

 يف لعبملا عارلاب بنتو دوب مشل مدلل نمل تبطي هادر 1

 اهدلدرذ ءاذولا ةدعإ ندر را طرسملا ف كلذ ننؤييشنلا
 سسبش يب درا ءاك كوالا فانبدع هيب ادملا هت اميدس قرتد فاذملا

 قبلا دهن ننماحاب شدتو زمال] صدخ ثالث ايباعر رشعو

 لاسصاملاو كاكنالار هن !تارثلا ادجا اني ايبا : اذولا دع ا.

 دار )دررانلهر ماروك امان ل اندعادسلاع بجو أذان املا ل

 اكرلطرا ف 1 اهب تننطمل اقواشالا ايزلطا ذأ ذا ىإذشل | كاان

 ظاذلاب



 كاكالاو نئرولا لخا دان إف لكشا)ل رعلا نإ اهزهرف بازككا طانملاب

 تالا هيرسشس تيلوو اذا امجر نان عا وملاك نسج نم انناكو كوالا .

 تومي هانلا اهصزئ ابدع ىف ثحر نا ذا "نلاطملاك ددار سند
 7 (ىممج تاما دنع ضيحلا نم نامل از ان نوكتو اند داع نلمح د ايردس

 هنبر وسر امان ابلوف بالا 558و ىلوالاةددلا كمضانلاا ذاو

 الا يهرل دهن اميلع ببع نعب> ثأر ام دهب كاكالااهاشلا لمولانا
 اهردب كاننؤبحر ىلواملا ةرملا ثا ىلرالا ةنضبحلا"اضبا ضخ مال

 لمعلا نشل ةعبان ةضبح بكر ىلواملا ةريلا يللا نشادسلا نع
 صمخ تلال  ايبلع الذ :طيحتم اان )نه ناكدار "بناشلا

 لجأ درة دمملا لاب ميه زملاول درساو صبح تس ضن وتنمو

 ا"انإ>ا ا كوبر بلع لجركة ردا هرج ىذلطنا كوناجا اذا لانإلاو

 بلاهالا ثالواو ان ءلزن لدا اهنا يعل سل داو اينع تلح لداملا

 لاب هع ضر ميلا ةاربانم دونما لالر نإ ملعب نإ نإحا

 اوشا دارداو صخش ف كانارملا ثنداك | ذاكر اًمشد ةدحاول ام

 توما قئلطلا دغر اعاهجا عنرلاب لكلا يعمي ثبح)د ادوهر

 تحاور ا عاش ا عادجو نالاك ناناع/ةامللا كلابجدلاو يهز
 انريغاهل نجد رملار نالطلا ةديعاشمنا دج ام هلرمرا اهابا ,قرذاعلا

 ولدسايب ١ ٠١ احا اب جد اننا ةيفنملا دنغو

 مال كاذ ىلا سايؤلاا .نهلازم كح ضمن نوب مككلا نفؤلم
 تيدا ى راذال د ادد هدلو ما نيا ناره يد ىف تادوب



 يسن عقارل ايف عاطل دولا علال عرتلا عمة ودمار ادب
 ةيصورلا صح انس تان ناحل يب سبا لاس عاب

 ةيست »ب 5 05 ١ ١

 "2 قحاب عرسال نئكونع افولا ةدعاببلود دعت كتاماناو هحاكل
 ةسالزب دانلا ةداوالا ؟انول دما دارديجل امس ق رفد دائاثلا

 مشا مابا نش عور شاعرات دلع! اهمنئاشلا لادن ءاوااعم
 دكا 1١١ ذذلد مآ ١ 1 ١ ٠ ْ لل ا

 انرمل اطال دف نت د يعمل حائإوم ماعب إ كاو اره ا شال

 جيوجرملا را لع عيرشت كولا عشا ذل يوذبلا ركل ا دنذ جر

 دوع و3

 سوم - - صح يتق -ٍ ع

 اوت >4 < هع تت
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 يلا ةلاىغا ا ىيىلسا لالا ىف جد زل اسغا ىلغار ديبتس ىلا دومبتلا ونعم
 كاد جراند اهب جالشلا نإ هاذ اسما درط لايحا ىلا رظنا] راوبلع باغ

 لف رى نا دلال !.رسمرهو اعلا سبمساولوفبلا دوعهتلا ب يللال و
 ْ ثبخي وذ اونا ,لدرلا سينلا يران غر الكيل يسسصش نال | هنأ
 2 ما م هيلع بسمع . لانه هجر ل نع با راع در هر ريص لاوس نع فاحا
 ظ ةّين تريبط تلا ناب راطاخاب مكحلا ست راعاحلاك ماارلا هريس
 هظرشن كاريه الل اهدلانلس مولا سسملا زلت نع كالا رسم هاب
 درزضو عبارلا نيمص عيضلا نناربكمو مابا الان مكحلا اهليما
 5 سبر لئلا بلغ مو هسا تبااولاو رعاحلا له اس ريس امل
 سن ٠ هو نها ناكنلا ةيدال وابل نيس وسما اذار ناك رح هوففملا حرر

 0 دهن ي لالي !ضرهالف لاك نا هرازش ينيس عرار الش هلع
 الد تكن ثم نال ادررششر رش اعبر !.ةرخلا ءاذولا نلايل اي

 اولا ةدعو ةدملا براعب مكح محلا وكما صلا ارنا فنعلا
 اهو زر نكح نب لسن انبي عطمساو اطرد ارهاظ مذا رملاب لكديس دو

 م دن كا حاكم ملح نا رجو رع ان قام ابره السا نا رمل ميك 4 لإ
 مقر ملاحلا ل رطا مالو درلا نعي رهعا داغر بلا ثش :داهرانخاو

 كايرم|خ مادام ءىمدلا اهو ءرما نيس يد ماوملا ثرانخاو جد اون

 ىسلو ةدهلا لال اهنق ةن لمن اهلاذ صيرال ادم لكحل اهل براع داو
 اتجاع حن م رود دادناعالاو دوكرملا صبرا ند كشو ابا
 5 0 ٠ كش الط نيدع ثضفلاو نع ثامر هلط داكن ابدا
 انرلا نزمملا ثبشاذ ادبي جاكسلا عرشلا امونس ةدم لانجري
 اّسجاكل نمل كشالد ادع نو نول اما ميسر لادا

 اقبل يلا اكدر انلا جر نلاطر نب 6 رئشللا جرن دق أ يس



 و ظ

 ادب ءاطغاام 3 انما يلاذرر بردود :ااشلا جاما انالطد نسو هداك

 اهراغبب نككوب اًنيللوالا دقعلاب اهزذا نسراح بطر دينو ار هنن

اف ييزعال دنع دب دز الهوه اوبكرن س و فال ديدن قدح
 نتي ه 

 عيا يقشر
 رد ةرالا دخإبو يبا دئيد عماملا

 تاهت ذابت رد البلد اهل يهد ىلا نا ديعلا

اذملا مجرو لال لرها ايشسايإ عقد دب هناك نا
 محا !مايبلع ل 

ار طر نانم المد لاا
 . ماسك دو

ك ود ث ديهش ندر |
ا ذا دوفممكذ مدفع امد

 ل ف داغ

نا ماع سر كاككامزعر تالا اهب
 "اول هيل املا به مو مرا دف

 مضا ولأ ةطاهلا نسر راعي م مالامعالا دال يف دونغفملا "جر

 . دانا |روص اءيضص اريغرا نا<

ةهازا| كساك رحلوا ثناك رؤس
 يمائل لاهيا مه للا 

شما هات وهررمبلايزا ار
9 ياو لاو ةسايسلا ل ةلر

 

ويشكبا ةاكزلا دخإب ذلا ىئاشلاو رهو
 ..ةقئاذااهدو دن ءا

ا منهزنداعر سر لسالانا اهلو
 . هرسا عش نح نح هيصع ف انم

راد داو ةيئارم لأ: ةتالثلا انا برزت انرهاطو
 نلا دي زكره

ا كالشلانادحادخ كان طبنما افلا
 اهرإ يب و 

ارلا مانالا« ن9 هراعر انبايحر اضم ىلسملا عادلا
 يتدد

 د نموا نهاثلا اهرتاك وشر داو يلا بابا .0
 كاذديد م ؛يسولا ابر ةّيضلاو نحر نلا ثم انا امونلك همه

 هظوس ]هاو ارجو هد رام فاجر ل لاه نع احلا كاسب

 انكي نيكي ويلا ججرخ نا نط زلا دليل | ىلا لسن
 هب

 ةدعنرملا هيلا 'داعوإذ ب هيدا مسار هرساو هيذرحو ارجو نوْدَص

 ةدرهد

 ١ اا مااسرنس بي
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 هيلع سونل اهنا ,لذلابرعلطو لولا تاحابؤلطو فاثللا

 اش ونامل لاك نإ نيزس عبر ارشو لجاملا ذل راع هولتوم يروم
 هاو ءروكرلل )هجانلا )هد دونت عار ناكن | اموصنو
 ماناذ لجل ايل هجر ان ع س قع للام دوظنملا دوكتدا ةئترنلاا
 كزالاد مكحا بلع نلط ]بلا زيكال كام لراالعأ لاما نكت
 اه لوخ ملا النو لام مير ثا ذاافالااإ د رسسسملاكدنالا نس
 متيروبهنملا الث ةرم نعزججلا نحن رولا | دسار اهريعو
 ظ ةجرإ:روكرل لال نقلطاو امو رم نع ماحب افشل نحل نزعل
 : ظ م ايز ال ةرملا لال 'نئنالرال ءاادن لطد هاو ول اك مانا ةرشعور بس[
 ظ ندير ىالطر رذر ساعلدالا فالاع انع نإ لس هي
 الأح ىونو قفمتت تايلاؤدال ةردلا نإ يد رشل اة دانا
 يش | انولط داكن لولا لاف اهب نإ فاذلا جدزلا كرحرب
 / (ملفدالد ثيل قطن اكن ةدحاو اير داو انؤلاط ا نال ككذ ند

 ا اهد قحاونم مالها ين دوغنملا ام كاذادب نال ل وحد دروب

 عمسلان نال اد الخاضيا ادم حا ونب دقملا !نضر اهرسراا اًفانثلا
 مهر بلاو انضيلا ايبنحاونب لهدا! اهيلعدقعلادمنرا
 كاذاعوعه جباكنلا كاكنا | دهو كره فانلا_ل وجر دفنوا لككاذ

 ظ الطوب عاش لا اد نحا لرأللاذ لريناو جان ف اهن لذر

 | مذ 2 000 هنأ ناو ميرا هيعو خامل لعن بريس لال.

 4 هحاكنل ل ورا ١و دزملا دعت ناد دانس دا ميوناوم نإ

 ظ اعتاد ايم ودرلاوددملا )دس تشن اذااهدحالبع جدد اذ

 ١ درالا ارم نارجر رعدوي فشلا دوعداو اّسنللا هاهرؤتم

 ٍ ظ !ةرفإو عسل رجلا ف خانك ابجو زحل دعداو تاك عم



ا هالببدقل نر وكذملا دوئفملاب>رذو ادبالورلاب 1
 ىبنالاودرشل

يد ناو رونلا هل>رز فس لب لهاءل سرونالنإإ 2٠ ظ وا
 تثار نإ د

 ”انامرييسح لجو ندلقنو نوما اغ ل ءئانأ سيروا عايد 6 0٠
 هجر نان اذ نإ سملا نس ىرئئملا ف ددد سو ل نإ لكاس ظ

 بلسم ول اًنذذ نب دوف و نؤصلا لاسم ارقتن نما ظ

 اهنا ميواما ف غذا دها وئنسم هدد دان رانوكو 3 ٍْ
لع ىو راسعال اسلع نلاب قلل ندب 1 ا

 ظ راهمنسوم 

 ١ ب اع ناطر اهظع نانا نصالاسما ظ

 ل« الدلع كيرا هراعو تب اكنلا كاكرأ نايس 9

هو فو جدد د جر نر ةييصرهو 0#
 ظ كارئهاشز نارئاملا ا

لهي ضمورلا امين 3 9
 يي ب "«مدو ادار انكر تر ولا 

1 ْ 
١ 

رلا ف م اكن | ةعدر ! المح
ندو كرلارهد فلاح نبت نعو

 2 | 

دا سيشل اءادجو ادداو اذكري دو لو
 م مسام يل 6ثسجخ يل

لع مالا دنش ؛اناس اك يا والا وهو ل
 ا اةلجيل ىو ينور. دان و

2 نادضو فدو كادر نو ؛يرص 1 و
 ظ كافروبوننلا اكن .. 3

اة 92( 0 /
2و اطانس ازا فان 

 

اجر ن ثالث ل دانحلا دش هناكرإو حاكنلا زاةرهتعمأا
 تار ةفتصر ن

 يانتاطذخ لوللاو ءايالنجنانطانغا ضينر نيا <22: رم
نالذ لاتجو ز ولا لوني ك!لادصاغو عننعلا 1

 كلر ة
 او ايكنو !انجوازن جور

 08 تااامجوزادااجاعت

فل لج زيهو جكس اذهوا اجاكن تبصر و مد زلال
 ا كا

نحوزن اع جول امش اولاذ ةعبرابانيا
 كابو |نيلكر ا 

لع مدبر اندلع جاكنلا معد ا ثينصر او
 ٠ كال ارا ادجلا د

 0 ولو



0 

 لك زاندع عجزا ا
 يوما جر اشد وفو ةلباسح ا نومي د يرد ره سكملا اد
 لسدتب مودرن رلا فل علل حلاق مالا 3
 ولالا د 0 ملا مدع اهروغ نشا كرش نأ

 ١ دكطباندلع جاهلا عمال هرب اجاكس كم جد ذا لا نم كتر ذ
 8 عد عقوو مولا علال كل غل انا وت وهب لفعو يذدرلا بارما ب قذااك
 هلا هدرش ايف يهلملا ها رافلسا لان طه الخ لاك يم جاكشملا
 هبال اوان | صد قطلملا نعزجاع نمو ؛بنرملا بلا هاج ميلا ععبال
 3 كوع عراب لاما عيشاد ارب داالهج يك ملا 1

 جلد دويعرللا ىرملا اويصن لو ممل يسملا مسعاانلا عذر

 َ ا عدا صملا يني صن ركون او كج و نا نك ملا دمع
 لكن ل ط>ا يول كا ولر نآلا لاذذابدعولا كد نءالس اال اهب
 دب حاعنلا عمي جددا )شلات عاراانركزحاراادبكنع اوان ٠
 كارب جاكرل عم جو لا )لد اويلنككسير ناش كد ىلول اان ولو عادلا
 عدانلاب جاكنلا طملاب مه ديع دقمسد جاكسا اال رعال ةيقنملا داع
 لكدا فشل اعيارعاف ركدر راكد اذ ام لاحلا نإ نمملا لت مرامر

 هيسلاسالاو رهغارك نا جاكنلا جدخ عنب ندا لول نل عرشضوعاورإ
 *ْتتكاملا دع جاكسلا دفعيبو نا درمنلال لعوصومنسلاهو

 كبه دوفب ناك اناضلا يبل عمااجلا إو اه وعر ةيسلا طفلاب
 ايها نوكانلاحا داهان ررضن كاطع ضن | لكيلط عار الكنغسوا
 اسمان كنب لوفي ناب جدال بوي جاكللا هذه 'ةرخاوت

 دوعن« حاكرلا كا ةيودحلا نعم رونا ردو ر التماسبعر ل توا
 الك 'لبانحلا دنعر ان ريعاماو هلدانش ناللالا هلاح ياواد ركذاب



 تو ب ع ا وو

 -- د سس دج تاس

 ةسراملا بالا دي طاقنلان جاك ادقعال د دكا يلب يكون
 لدن اث اسعار ل.ل ولشلاو باها م ايئس لا دشاعملا ركربال ناوهو

 دو اهابلررا ةارمالئاثو ليلو! جوزلا هراؤئبو وبلا
تبلا نع عاضنالا ناسي كلانس بدؤميب انا ايرسسعل

 داك

اجاكنلافو !!نيهكو ا كتابا كحو زن جوذلا فان ولدانبا شد
 ظ 

 فوبشلالال ان دنع ءاكنلا جسارؤتمتنار ااينّتجو دياولال ند

 جعلال ب ارعلا دنعو هرحاثو هدول نس ك مالك ديما نقش رجا

/ونذ نلب م لنمدجو نيف بأرجبل) كوكب اذان اي
 مدل 

 كاد عمي ءاذ عيبا به الع مارؤتساللا اقل موون ولا« انعم .

 تلعكو | كّتجر دان لكن ئحد دياولا جو لاما

ملا ددعو ان دنع جاكنلا عم
دالاذز وللا نإ ةيللاملاو ةيؤن

 ب 

لعل ىرحاذا نال نانلا ةرونملا يف بكامل دنع ادا عمر
 طخ

 هيدبع لامهرع ويلات جوزااوايإولا نم رعو نالاوا جاكت

 افلولح افا هيسم قيم طار كود درفلا اغ لدباع رحال

رزلاءلاف رند رند ءد كلارا جاكنالا ظئل نعاعم
 فاق 

 . *لاد انكادلع ععنالو نب | ةيوصلا ىف مهالفاندعاماو

ن كاكا جاكنلا عصنر مهدلع مرفنال نسر وتعلا يف
 جدرللا يع

 2 8 8 ٠ / - 2 1 5 ١ ١

نسخا ناو كاولالا راس نعالج 6حاهنركو
 جفالاون ذيب علا مجرما 

 م 3 ١ 1 : نذالا ملك يوب تزد هنتر كا ذا اينو 'ليسملاو ئمملابا '"ناننعأ

 ث/ض انمار طمد رج منام>ر ةعدل ايفذ هانم مقَث هرحار همعل 1 كاذ تزد اعتك نم إك

 ك اككافدقملا مائدعل بوكذملا رابحالا كاكد اهل ضو مشملا اره

 تادبالو رؤملا يم لوبقلاو باجعالا س)صئلا لطب ماو ند

واو هدد اعلا مالكل بدهاشلا ةدرعم
 تراعأ مل راسا

 فانلاو

 7 املو



 هادم ن |ىلاوصن هلسبي نك دراولا ظملل !ءارانعا عجبال ك انلاو

 مدا زهو هريمل عدالاو نون عجل مهيسحا نا تلال ا لكسددا|

 م2 اكسلا نال اهم ىاهن ةبرعل ١ تعز جاملا مزلالال و اولاق !لانانحلا

 ٠ اهب كنا ردو ةسرملا اهرحا نسحا كاذعسلا# ةنضر اعمدؤع

 داقأالا كاس اعرحا نسمع لنا نمش اههب م>زسو هضاب زداالاو
 بابا عملالو ئدقاملا طل كدهاشلا نردد ىوبالو

 تاويدند سرحا نماملا كهبوم راش الد هنالك لوندالو
 ائكارس عر اشلالا» ثم عما ذاك هفالطو هورس أكن كر اًدال ا هذه

 ظ أ قاس امااصاحو رازنال او كالطملا ف مي دملا ل زئماهتال فو

 دح اكو صو ءلشرو ةرجا لكل همه غراشا ل ناك كافيا ان دنع سرخاالا حاجي

 م ناكن او (رتحا لا اتا هحاكن عم ليكون ر طش اذ هن انكللو 'راعدو د ناتمل]

 /نطولا كمه فم غراخا جد رم يول !نولو لذاماو ةررراعلا نسانك اننناكناؤ“
 ظ . 0 كدب حاتلا عمم لاقن ن!ابف اجد نام در تالف ثحر نإ
 «دالخ  هيئوز ولا طشولملا لاثولا» ممبالا دعو لان انملا دنع

 لاذ جوملا لاذ ماهابااهنجر وا ءككك>ر د كامن كيش
 انيدع حاكزلا مءابركو راوا امجاكن تلذذ لان ابجاكن كلند

 اسدنع طرلمو نطننرن اونشلاو باكيا ادوجول مه دعر

 ( تاعايرس ولو ىلجا ماك ايس للولد بايعال امون كانشنا .

 ا .بايمشسا اموهر ود توكسو ا لع ماطتسوزمملا اسم لالا
 44 م 4 ح>بكوملا جونالا دنع طرشمراصت رص كوبشلا نع هلصاراب

 020320100 لاصالا مالافمدخاو لك عيس ثيكل ب افلا لاداقبو بحاربسلت
 اهعادسرمدلال كاره ثلا نتت عجب لالاو انصب ا كاره تبل | ةويسينو

 تيك نوكت نا ىفكت اذ رد املا بالك رزتملا طملللا عب فراح



 - وج 4 - سسسكس و واو روب رج + ل نسس تحج

 >> دع جم بموسم سمو حج

 اير ةلنيل ويس م كاد اع رعوطوكرا دب ناطراع نكي مرن ميس
 ع هدار بربع نعيش تبع طفلان كا في طرشلاا لا ظعرز ون

 . اهمال كب هل اللا دش ان دلع باقل ار بجوملا يف طرانسو بحاّيو

 تلابرإقسدوا لش وئار انه ند اولا بهراولذ داعملا يد يح

 شمام نا اببلول رمل ثاءاولو هلوكالاجن دونتل ا لف هنو
 ظواشاو لوندلا لني عزب عاوا ىلولا نحيل اك ادلع يجغاوا كنح
 الد نماونللا ب +٠ جيد ام طويؤلاو باعبالا نس وغلا بشت املا دنع

 ةيدنحلا د, عايمس روملا طراشم الز مه دارع ىئبسدلا قيرفتلا روب

 - سإللا التحلا ةروصر سارا مهدسع لونؤلا ةويعل طرالشم ل

 "لنا بوب ع )ممر ا ونزل لن لدالا موقيد انهدحا بخودالا

 الئثرشلا لاذ ريد لنج اذاراجبال بايجالادعن وكيس سلوملا

 .... تلا س اجلا ندإق زين قح بابتا نع دود يجازنولو هلميلتس اح فا

 (- . الادا رقنلا نع زاارعالا عادجالابباجيالا لات ادرع يلعب
 الاعاشن: الر افزنزب مد امس )صقل لاطدلاد هر ولام هيثم

 مقل امهازحلا نيلحلا دنع ذكو النالحلا دلع دزعلا عم لعلام
ةيقك املا در ادلع بر مبع

ظلال انلا دنش حاكنلا مصدر 
 ظ 

 راح كساكول اوفا كذوادج اكن ل لج يلا هئمال لاى قلل

 ةفسصب ايويعاولنو ا داو مادا اسر ا!سىدعهور اين تياواوتسا

 م . اهذ اريموما قلع كلير |كقادص لكفنا ع تلدحر كلن ناعا

 ايطضفعاو اهنا دنع ايهنلع ثلمحو انيقلاعار |ا.ؤناع يلدا نا دع كلير

 عمل رصوونعر كجر الاانا اظن وس عارااههلا دمع انؤنلع اربع مرئارص ل ب

 لاب مدا كتجر نئر لاعب مداوادادوصلا هده جيون او ننألا ١2275
 كاكدل اور وكزملا وصلا هل جاكسملا عضل عاد وعر نللاغانجحو زار

 ةوحنو اينع تلكبور فنيل
: 

 نص

 تتبع



ن ىلدع ئدهاش ةرطع داكراكتولو الدعم 8/6
 تّيدنع لان دا

ةن والد مالكملا تان وكس نسر
 لونغ ناشر لان م يحال 

 تاجانيذ حنش !ءانبرو وبصل جاكنلا عجب 1 رعد كذا رم

 تفدهاش :رئغال د اكانا| دلو ديدح كا نأ دناداصر اهررن

 ”٠ ١ كنجر د هسسلال لاذ دلو لدعم ره ابر ىلونالا جاكنالر وي

 دانا لرجدر دو كنذنعاو النا لكفلع تاو
اما »ن!هرارإا دصانو عر دي زا يدا دحر 0

 بوشلاز ج

 دي اع انوتعاول اوس انوا ضد جاكنااو نيذلا يه هر وكذملا

 , د دامدر هر طش ىنوكلل دا اع كن نع اهلنا دا نكد

 سا الام يال ردك نان يكذن ل ايدزل لو ننذلا يم
طاعلو ا ناكالع مقلع هزي ابل ,دكتزوللو اديلع فرتس اد ل

 ا

 هدا عوج وز لساو ءل لاس مضوع طرشم اربش هككد كاشاردال
 الع ليدرا ةرولحلا دمع لنانحا دنع ءلاكا ره نس أملاوببل اي

 نسل مومن كسل يمحو ننال اه لكك نا نلعا لوطي د اكان ص

 كارايل شر ماهاد بسجون لا هجر نايف دانا رهر عمن )نون
 ىجاءلاق اما ايمزلان دلو ما كلاكرل دار نظن اهانسزرلا كنا

 كااظنؤلاعا هدسال لاةولو ردع وفا مراعارفر نال يح

ا اعوومعا كلاذرا ارود نأ اوكرإىنيلذدلا
 اوسعر انكوكا ل

نن ىانعايلا نور اربي مباع يلساو كذلع ايون منشان
 س

بكر هولدن كااهمرلال نا مولامر انما ئهرطهرلا
 .ةنيسعلا ةف

 ”النرجو ر جوزلا ولا )نكت لوف لا لس ون هيد يذلا جاكسلا

 اهريك دنع معمزكو ء!ساؤ امنالؤ دن كتجر دو المو رلا ىلا

 لكراوراال وبر !جد را بطش يكومطنل ةدابن لا جانكالو



 ! لهكراادوس قاكرم ةداب ن لا جانجيالدانإلا يس 20
 )لعد ذكر وب نار راؤملا عب م لااحمل كزثرلا» كاهجاكم نلند

 سائلاؤو لاكرلا جد رااد د ا معاذا هدا تالا ر
 هحرالارادب ام عرمتا لا لبر جانعنال ارد وبمشلا ايلغاذا <كولاو

6 

 ”ىب

 1 رن جوزلا لبنت ىولا لانالاف لوغن الدتو ركب هعمل :لاينتآلا
 ١ ١ كلانيا لا وزلا هدهل دامل اسف ىلكوملا بجاش كاش لاقن رس

 ٠ الع نا! لكرلادثملا عالد لرودنا تكسو ابجاكن ند
 اعركن ضدسالذ منيل و نذلا نان انهى دوزل دال وسلا

 هج تم سس

 ا 0000 اتا يهرب ا درج نار كيرلا ل
 كان جد ناار لولا د ناكر كا« داذ نطل ام جاكم لاس كارلا وحال

 ملناف لايجاكن نلند جد زبر لاذر انالد هلالد حر د يول لو
 ةسالد جال كني حولا لسكَو كاذولر نكرم يون دو ع م كلن
 باهي إش لريشللا مرا نال عمانالد اجر دل رلا 1ك كان نااتل ركن
 لوبا ام مرن ولات عمم الذ انبجر ن لزب اع ولا 0نكَر رظسا نال اج
 تأ دكت ليزل روصو كاد كوروتت وكر ليل يلد اءانلا داكولو
 لكيسا هبال تحوددا لكرباب مداد تحر املا اياد لوتس دولا

 اذهالطبروكرملا مالا كامجاكن كلبناياو كوئيش نالذ كرمال
 لزكرل لصور ديول د دولنا ىف اكون لي اكلا طرشاد ان دنع ءل؟
 ةنالذ تدور وا برين او فرصمر انالذ نالذ سانا اهر د جير
 تاالذ كنب ان الذاناله كككرم تجود وا كالف نإ كالهل الو تيس

 ماكنلا كاني جرن )تَو لون طرشي و هوعرادلّ جرن لونا و
 7 اكنلا عمب م نكن لافي مناو كالخ نإ كالذل هتلابش را كالذ ىلكرم

 ,داو



 بون كا يوما ناج لمن نجاكملا كوثا ف ثرلطنعن لو جدن الكر ولو

لونعلار باجثلا نب عملا دقعلا كلر يل وذ ف طرشي الو دعا نفط
 ت

ك تاطر لاط م لاو نالذ كالذ ىااانالذجي د لو لا هينيككيد
 اتما

 607 فطر وتبداءلنلوشلا ال جدئاد ورلا لكوولاد ةيبسعلا ك1(

ناب ماو رلبجر" . كلر لاقل كار ةلالو نالاذ انا نال تجر د لوطي كا هيسكتد اهبارؤملا
 ردك 

 4 2و رلثو بايعإلا ولولا تاون ن|ءل راج همسطل م جاكلملا بابا جد را ا يللا لكو رار ادهاكن ل

 تليدر لهن ا ناو دن لد ثم ةنالذ تحرر لوني نإ بمككر دذعلا اقر

 لكلب طرشسر جرا فاثلا نكي! الخلا ددش لك ذه يسننلا اجاكر

 ١ وسلم عجين اك مرملا اسر ةنينملا اع دنع مرعنج اهل ععب
مل نينملاادا املا يل ةدوعم واللا نإ ةهوئمانياواييوي ش

 : : اكن ع

وكلم حاجب عدبالد ةدبعو جاكت نولذر مدون ا” مه رع
 قه ادلعمالو 

 ظ لس دلع عبادات اب ماهل ارادب سيلا 'نح قلفنمل عاهل موراي ى

لذ نينو ما عفن نح نلملا جاكن لانك هدر
 الا حاملا عم ا

 ةفصر | ضطاقل اهساءاه را قحاه راع ثردلو ينط كدر نيولا

 سس اكل اهبل ؛داشنإو !:لدوطلاو ا يلا "اه ريع اهب اهبع خر

 بس كتجو ردو حاكنلا عم ةدحاو تنباملا هل نكتمل اذ هرايكةراعاح
ت لوصما دويهسلاو جدال اهرتواو امس نار

 اهايسرلا دك اجب

 لا لو اطاذ قايد رن تلاقولان الإ هييمل !ءادمعولو اههسارئب

 معد طاوعلا باش نسو ايدي مسنالا اذه يارا عمبلال ناو نير

 تشاو مالثلا اذه كتجر ر كاقولو ١اب زن امال اندنش جماهير

موو ١-٠ هلم ركدان عمجد اضيااندنع عماسربر نادي ييقلا كلبا ل
 (ح 

 اثدؤو يلد صدرح إو مسار دولو ةلاباحلا ددعر اندلع ىيلسملا
 + م مرصل د

 06 لااهر عمبال لنانحلا دعو اهادنشت تلا تل اندنخ معهم ردي :



 يآ .٠

 - ت0 بتحبو هج دوس صيام فينو و

 . هشناذ ىلع ؛داشلابردعلا مسن !ماطتل لانالدلوقب يملا جرطم
 اهمال ايبنخا مسانالو طمداشم اغرا طنذ نس قلكيحو دلانولاد

 انين مناد انيلد بايياادجو نيراع ولا كولا دلصنال عمت اها
 مك اوس كيجر ار ثءاس اد لاذ ولو يئبسملا جواس دلا دزلملا عيعاشا ابا

 دمى اع ادحار اج وسلا مهد تماجو نم ناس ن ماني اوما ل ناو

 ف+اوّرجر رءرسو مرجان. دو اخ قلت زان ددغو جملا »

 'ءافعائرإتلا نإ عرنالا عه يرطصلا مهاب رقت, ىسو يرش
 ا ةورطلا ةينصل !|ىلم كتجر ن كاذد س!اؤب لاذ رلابؤسولا اع

 0 ا يسمرلا» كاللطإ عدلا ةىدكلا 0دوطلا ساكو ٠

 -ر ثالا لاانعا نيل وا هج وكتملا اسم نإ اظدحا ىتخالار امنع ظ

 ةمقلحلا ا عدلح ععب لذ لح لد طرشنر جو لا ثلاشلا نلرلا !نئره

 جال مهرس جيجل ةرينحلاادا قل .شل اوزلا 3كوب ولد مرن حان
 جاكن عجب الذ نسق روس ماضل همرع اجر للا كاكاو هرهملا

 امم انبيهولولا يون ارا ىلض تجوز فول اا داكريسرع

 ديس نين ناو لاول مج نم جاكن عمال وني هه
 ةدملنعزرطحوإ دنمماونا ير ودال لها هك ناك كلا وج | اد ارا

 اهناو يلحاهبا تنام هيسلجاو اهمراعنماه راسو ا هنا اهنا
 دليادملاوهر عصاوملا صفت اف تايعيشملا كد اذا دهر ةيدحا
 اويهلاووصلا' ءدز اغمالكملا اسمو ائنن ولو ئلكم رانلحا د

 . دوعأل دسلا لا طرشلا ذهن ملعر وركم جراكن ججبالف نيرحلا
 فيكذل قالاعل اب ىذ /قكم هلال جاكسلا اغ فلكملا هرسبع راّحأ ل
 نقر يعزل, جرحو 0 الخلا دعو ان دانعا ذهو بلعر رع

 كولهنر

ات لاديد كيوم يع نوعلا ف كوب ضر ازبع دوملارعن ل
 نفد 



 .  ءتيبالوو كل ماقال را طيس ا:لبانحلا دنع هر اجا دلل نونو
2 هلا لكم فل ىالطلا جياكسلا عقر لكمال لال ان ورع نك ذ ل سلو 1

30 

 تبدروصلا نالارؤصلا دبسلا رادو ىلملا البا دكذب لفعا زن<

 عطانا |هنب ادب جود يلا بالا بال د داب جاكسلا ان بلا هرج

 هجرر اذا ؛ربغ عولبب عططشاال دبسلا الو الع غولن ظ

 "89الف علا بتل« ليشا زكفاعب اقنع هعولدووب نب
 ةل»ءانحلا دلعادإر ونكت دنشر ان دنع نت نابع ماكحلاو لولا
 .امل/سببلاك ءلهنحلا دنعاماو جاكنلا يعدل رش وه لب انكر رسسملاو

 قاجلاروئصلا ياكل اف طرشوهللب :ولاملا ةرحلا جاكم ف اهرتمالو
 عجالف ب ايبحالا درالا فس طورش لولا دف طرشمو نيلئرلاو

 .٠0000 هاالطال عادلا يصل لال رالف عولبلا فاذلاو ضرع حاكما

 سماح.“ . تونجتد نمل ابالؤالذ لعل ثااذلاو ناعما بكف ءسسفن م
 : لالا اي لكنك نوبح طال اذ ريع مديل عادلالا: هنوثح قبطأ

 بقال كوبح نر يف زولالا جد يد كورلا مرا ايل قل ان ولع
 ظ ظ

 م وايعالا“ كنا! اندنع هيد ديما ٌلعتفا كوبحلا جحر هد افا نود

 متلقتلا ' لي مايل ال دعبل ةيالول ايف ودك اككايرظنلا مابا ةثالث نود ٠

 مهو !نعسوما هلو ع يتغنو ا بلع يبغاواا انايخا نحول لل انهم
 الدال يلا جلا واتت د تان جد كيكو كرثلسالاو رطننلا
 لبانحلاو ةيلك املا دنع ان دش نصيمملالو خاجال !١قيفارل

 هصونا

 عمال لعاب يدفلدلا لاذ ان رس ع انجن نا قكمول '
 هنا

 انريع باجر زءانويعم بانك اكمل او هال ولالال لكملابزجو نب

 سم انياو اهبل هيعر نن عقم م ذاب اذ سس لذ اء ل بالحلا دعو
 فاعدتشا جاك هاما دمحل الد ذئجسحو ةإرمال نالد الذ ةروكزلا
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 هجرني بسبو اج د يس تس كوي هسا _ ..تووشح

2 

 يفشل ]بف
 ى. خي لامار اهيؤلالدا ينل لالا دلك ماه ادذابولر ةايلملا وع

 ملال ز ئمعن امال نس ال« لول يف ايلاكر ل جاةناا لونج ان

 "7 اهاوحي نا داولا رس اريك قملدال ذا باكلاا ذه نع ايلهاد اد لع

 0 : ب يحمل ترعب

١١11١١ 

 1 0-اا يل

 جعل جرا هاشم لذا جيد د رل نت لكرتمملا دخلا اهإثسو
 0 الجرام ولاه زد الب جرطو طسملا نإ اذ امان دمع
 د دن نعل كواهي لاذ ا ءنياوم ع 33 ينرحاطون

 يعزل نامبسو عجب نان لكرلا ددنعو كاكود

 ناك نلكمل رجلا هدلع نوجد ةنينلملا امانه شنلعو انما خول: ايار
 اوس ايّمسفل جدالالا ةريفس وا ناك نشراشوا كاك

 0 دال رشوال وا ىلراوب نامارتس اجر زل اييبحا الهر لكرن داو

 اهيباع زوالا لولا سسلاو اهبلعر اجا با تالوإل كالال دا اهلاوي

 قيرللاواهلعرم ازاعالا لذ ونكراعنو ١ شحاذ نائم تجر اذاإلا

 مهاقلال بلا فسر رعاه كانلذملا رمل توا هلم دلل ءاماىمب

 تاعي وكلا نا ءويسح ل سنا يسر تس اه ةدالولاب
 تعا رانا وقود هلا هعلر نكيال دانسلا نازك نإإ وفللا

 : مراكش سر 4 د كاهزا اد اميغل ناردلا طي يونملا يرحادملا

 2 ا



 جادا ذايبصلاو ماسا اذا زياكل كا ننس افال رالي غال دال دع نول ناو سفلا

 لاةلا ديلا ل صاع و اردت مردار نار ديشت مر باثاذا قس انلاو

 دنغي انوع جاكم دما الذ بون ذلا تاتا نم عناك سفنلا لكك ه

 بيرشف قسد :ىاعوا ناك اوبن ظعاللا مامالا رع نسا فرب لس انجل

 عبلة ارهشلا عنب اقل لسا نالاتكارا هقسشت نلعا رشي بغا
 _هنع رولطسملا يلو هولسدرس ا نم ةلنانحلا دنع يفد مها قراا«انالرلا

 ,مدولب هقول سن رلا فرحا فا ريمار ماغالا كاذاك د الحالم انرنع د ةلانحلا

 لاك مظتعاالا ماالا اها نيمجو ناكح دوبي ولعثلا ةناعورلاإ خدام
 جد رد لسمل مل زتسمال نائم وبدلا لاس هيبالو هوس علب

 جد رس اما هيلود اش اريل ماعلا يال ول ام ربط ثانسو نام

 كرد حالنا دداميد و يع تانك رعبإو نب نكترل اذا اس ولبع هن ايد
 ردك اكل نال والذ مالادساملا عباشملاو بقكاملاو ةييلحلا ردع قس ان
 >كرالاودال كال ر اال ادهد ا لممع نار يفلان ارشل عاجاالاب لسيد

 اهنرال مسمللبانحلا دعامجر نيو تلس نداكل دلوماالا بس
 لا اهجو زالان دنع واب اجلك بد ايبلع رع نالو هكر

 ةجيرالا نال دلع ساكاغ لسمل هئال وال اذنتو ثذام محلا امجو ب

, ع مادسلال رد اكل مهرنش اجر زينا هاذا نداكديبس كويكيز جي
 

 ماك باكثيحامجو زمنا ةافيسدح لإ دنع هلو هش الثا يا ٌْ

 ارداكلا بوم هنا جز أو اندنع دس لشمو رس امارشولو
 هنماومن ناين | رد اكملا هدئلود ثاوارداكوا املس بلوم اتوب

 كاكا ركزلا نا ىئالاو ركذلا نس رك راهب ةكرفالا فوويإسم
 تلال نيكد نإ هدام هيلو مذ اضداكرا داك السم تما وع ملل
 اهتم جالون اكاذاام فول رعد زئدبف جدت اهل اك ننالا

1 2 

 كرنب” 7



 دشؤواب ردع جر زال اناطلس كاشفا كولكلاالاو «لليسم ناك ناك :

 اد لها هنبالو مونل ثزلا لها يهاب يفرال نم لانحلا) ةيهلحلا

 فرهالر لسمل «اديلع نالرلا كتي دادلا لها نم رهو مالا
 ؛ ١ث لعمر يل نادل مراد كر االسم نوكتالا نس جوزل

 ظ هدذلالهااسانررع جر رو كاطلسل نم اقلاوادل وال نكأاث دنع 1

 ١ يداكلاجدزا كالذعالسم معاق جدنرلد فدفند ارا ربل دلع 0#
 2 ضاالابطر ماا نال دسك نار هزيجدب مولات راكلا جاكت نال

 اسبر زل لح ةيبانككا ليل وم جال نتا ىاشب عاامإلازه اكل ,مويجرف *

 َ طرشو زنا اجر زل ةطساجد ١ 1 لا مف ايماو ملال قيسم نع

 0 وكلاب لاسملا لولا طررتس ةزداكللا هنيلوم جد ني يذلا زشاكملا يف .بلافم

 ثيرازنال نال هبسومم جاكن فارصناا يلدالو اهراعر نيطكتلار يوجب 0
 ,يدقافتا مهدنعطرشلا دا كادهادو :لبانما بهزما ذهاب 0(
 اذ” ديك نناهوبر هرم ارا رش اكملا فب انددعاءاهبلاع ومار يفولا 4

 7 فياينلار انا ل ةعارهم يد 0 ا ما ا ا ظ

 ةينقدو ضيبانلوإ ممم روكي زئاو فاد لرفل# تالا” ي دوب

 نم انثمملا نار سنّدلامر ايمن لك يرحل اال دال "| ثيرال اء هيدا
 | يدل قلشملا م لولا بكالرنو يييللا دف اىرع اطنوهو 'يهزلاع
 2 يلا كلان ئيلوم جد نبال ادع لسانك ةلداكلا الو ا نم
 ] عبد يلون مبنى رشاد انقل لاش جياد ناكر

 انرنع جبال دنرماربوبب ثرالا يبعد كاع دايس لدلا ديبار ٠
 تبني ل ساوملا هدرااوإ هنبارمر | 0 يد>اهرغالو ١ ءريرع

 _سلئداو مد الشال ام جاعنلا كال ءالطيب د موكتنوه ل لوعد
 الدان اثلار درذود دال مل لكم دال ككمللاب كلها جد ديبسلا

 كوكب ظ 1
 ١ 1 ا

 ><  ةمروج> تحرص يش سوس اب كينيدن#ا» 7 كش منح



5 

ا نضر اعرأيإدعا لب لئلا نلان ونش اال دالد علا لال نوت
 سر

 مر: ال نالا اوها عنيا نع ليعل ريك
 'انيدإ ر يمونككا مذ

 ماءابربب# نوكيا عبس امل ار مالاماو ماذلسنالا كد نع لئن

 د اامإ دس رع غلا نبه سم كغروج اذ داع :ىلب إذ يرمز

نل مايل بلعريه مه دشير رعد
عاد الث يسبب ر ما يلدال هصي

 اب

 ”ةردرهو لام طيب باعرجج ايار جاكنملا ايل ظن اوك باء ءال طر

ن ىلوولا نك طرشر هه ذل در لا الاليم
 ينك انرسس مه

 سره سسك (انام ادطمر ناو لاما طمدرهسسلر جاكنلا خابصمو

لب ال ابيب ا عرب ما دل |ةيدسللا هطسن بلعر ىيملاب
 كدب ماريزسر ع

كرملاب بتر وييبملاو سائلا, باشر وييملاو باعريع او
 باد كول رب ن

دنع ام لاصاهر هالخ يكل اما دنعىولا نإ دشرلا ظالما
 نب مه

 "قلا) ةيييونل نوع تولار لقملا ايل !داملاو يارل ناسيا يطلع

 ايه ييأر ل نبل لاو اهلا حاكما ناج جلول نكت اذ بلو لذاب
 اعسبلال نا قبس اهراغو جيس دع لاذ دقعب الذ فروع يار لوا

برعوا دوصتملا لوصمم ةيدرالا يالا دنعار صن يبول نوع
 ت

 "بال ر صا يف نمانل دوال مهد عامشلا ميلر ممو اذنكيلا نع

ملادنعز وموانشملا نال و نم عون اهنالال دنع هلادوقنملا
 يذل ا

»فطن ؟اهمايم ايثل هلم اشا كبها ذا كاننال هالك ولالو
 

حلا دلكر دلع الالد كثونآل دونفملا
 هيللاملا دعا نو ةيينحلاو لاناذ

رد عزرا جدنا انكحولو هر نهئرإ اهلادحا ءارها سند
 يا

هلملا اع دنع جاكنلا يع رقما ديساد نإر تسلب جو زلاو|
 ةي

دلاو دسرلا اقبل عمالا ف دمبالا ابالولا ماسحال نيبال.
 جدري ط

 ا اجد ديلان ددبالا ال لولا مايحادسع ناطلاشل |
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 لالا ليلي دقعف) كونلا ومن جد لاا جولا عرهارلو هيلا لال ولالاقنلا
 كوننا بكرلاو اكرملا دذادل كل اكذ نعحنر ؤس بنل لال دؤملا معن

 5 افلخل د اج نق امل ارا اطل سلا! مرحاول و ل1 خل! دج نؤمن كرم ءارخاب

 يغري ابررلا هير محا زنا ب مزح اان داع حرككتاملا ار داطجلا نا
 . اطرنسارا ايم بوئالاهبول الاكل اذ ةلاكولابال بالول ٠م معفرخل ناي

 الاسر لاسم جر زاارا "رد اكر ا ادطعصوا اكنذ مرا اهونزمر

 افسافذ بالا لاير |دلعبراملا انئاملا دنع دنعلالا جد ان ةردا+ و ناار

 هامل ساوملا برثالا ىلرلار الاب انحلا دعو اندنع دعبالا جرز
 هنا ءاررجارا ماع تس رطل لن بينالا كاكرانيئكاملاوةيفنملا

 ديعديلالا جر زال4شس يندخ ككرا درصلا ؛لج ميج ف اندنع
 عااساولد يءر ه١ يحلاق سكانها ردد ناب نيت

 . در وشل ةمالهلا لاذ دك اطلامسلا جو زن يقلد كاملا
 لتر دميبلا نحلاذ ينبت ةثونا لانا ديعتلا كذابد وكدا
 ددناللا مرعي ملآحلا لملاك اب دهبالا ع درت نادك اهو دعبالا

 ةبيكرل اماوبلع كحلار كاده اظل! سال نئرل اهييلاها مدعو -
  ةةلعجامنلا يعن دايرشلان ةنهنحلاو النالحلا بظ دداماز ايبهرد

 0 داسبلالا جد داب انوكل ر ايس ةراشاا ل نكت غو سردار يس

 . ٠ تايهمابجا بينه نكاد بهذا حا قتال نعل طيش
 . ةروكذملا ةلاخلا اه د امهتلا دجون ل ناذ دمك( الاه دطعل اب لول راع

 هاا البالطر نأه بر داملا تاذو لوحرلا دنع د ايثلالا جر

 دونا الع نارايماعسدال ودم ا+ قلاع اهبسب جاكنلا اسم
 ايل سرس ان اره اق ل وهرلاو جاكتلا كاكنلا داربشس اليل وح دلل

 اهاطوجر نب ناندجار دها شر جاكنلا مساناهء انت اب ديه

 ايضا
١١ 



يستا اناو ةليبب تير يطول انزللا لا كا دعا اذ سانلا نسايلماز
 ء ان

بدجو دع ئارب الذ انو نادرا لاذ ميم دؤع نال والطب
 قلو ر

اخ دلار هرلا جرطعر ةيلولابوشنفلا لصتو كانئلط ككداديد ل
 ك 

 عب الذ اريصل اوه لكلام درع انخا نكرلاايا موي
 ماكس

داقعلا اف ارك طزيرشبال نل؟ٌكارصو ب يهرزع
 تءوغسا حاكن داوف 

رب نهاوب لذدلال مانا دبصنارتملالو هارذم ناوهو
 ل اداه ش

د لنا كاكنارايمزل للملا ناديساوب وزو
 تكيفنش رئت او ةرزعو

اير شسرا.ءزئميلاهلثم قا نمرشو !ابنصر كااللا ايريس
 ت

 ب ماكثوع جامنلا عمبالد ءالسالا لوبا طررط يره
ها سيب لل كلا اسهر ما سس حوكتملا تناك

 ..ادهشلا ال

 . مالمالان نيل هدم اكوا“ بالحل به سر انيش رماروو

 ومزارع يدر
 جالس

نكاننلا عقودا م هدعاكل عه نييمإ :
 4-4 ان كاذاممس 

1 

ام وانو نلع ادهش )دنا رطل
ق لر» 0 داق ' ةءاهتن اسالجر جد

 تب

 /'ابلعام دش نال نكتملا يه كلن اكد ابد ارهشم للا دهام ثاضرلع ص نيا

 كح اذلو لع انادامهشس كلذد ركل اره بالا ناكل اهبنإ ناوي ٠
5 

 0 موصنايدان ١ طلال ديشب اناا اقلام لنا اخاجم تاعبإ هدام هش يجرب

 مانت اطلدعتال 2 د وخلا عب يالقملا تلاذلاو عرلالا فاننروز مرتي
يد يقثنا نم رج لاذحلاو فشلا« ان دنع حاج

 (مرنبا ةدارش ايرث 0. دكذاه زو هرش ه

 عب لف نلارملاسدآشلاو وكدا (نساؤاو
 "0 ا د اممشم جاكرلا

ينبح ةرصعالو نئارماو لهيال د ايي
 2 رقع *ن ركرانابدلا معن ن

سو انبهرد زهر نزس ان ةرطعالد ميعالا ف انينع
 بانا عر

نع طرشم الذ املا به همادإو
 7 تالدارركلا ربو مهد

 ب ىص



 اذن

 ص نأ

 و مزج نكلو 3

 ناب (مرممفنا

 ؟لءاقلو بصوللا

 دادن ل سم ةروعو سرح نسا رمار رحل جر ارطبع جاكللا دووننش الاددلا
 ةالولل لها وكر نم ددار لكدال م الذ اف ئدو دهند !نذلس اذ انا
 اتتباوط ىلايسالالا داما هرم كّباذلا اءاو الك د امهم 0هادوكش
 يطع لن انجلو :نفلحلا# ان دلع اكسل | ريؤمس الو مسن ا عاشلاو
  *هايتضنو :ننزح عاس طرشسان لود كاع دون شملان نصا

 طاراشا عصر ال هيندط اح ىإ لس عانطثم لاذ ام لل دشلا ده
 تال دحا] كار مود عراشا لوس رحادفاعلا كاكا دهاشلا ف عبسلا

 نيمملاع او رشا لاو هس نانا والرذ سبل أملا هلع روي يشملا

يكلي ندا اوه دنع عملا امج امال يدغاشل ار ونعح
 ظ 

تسال يدهاشلا دحا ميسرلذ ئرذ اهلا ل وناعم
 3 عمن ارايعا

كانغ ابار يفالا معب مننا كرد هورسد رداملا ع
 اسعا/اوسوب 

 ادشع رافعرلو ينلدزلا ئالؤلا بسلا 4 سادملا رزان
 1 ا قس لولو ظ جلل مو

 نب جمالا غداج ئ يالا

 وضع حاكنلا دؤميبو انا كانو لكشسونبالاو جوطوملا لولا
 ةليالرالرصبلا فادلاو وعملا دج ارركم ناداونل اذا راعسلا

' 

 انف ؛نامهشلا )ها كال بر ىؤنالا ل عايشلاو ؟دهايشملاللا تيل

 تيبس اروع حاملا درع رلر تجوزلا هغدارال عمالاو مهلا
 دءاقلا اة مرلعس اع رش ف ديسلا كاذاك عيعن ملط

 رع ردو رعاملا دانس بشان ثرذ املا كارصمالل امبال لوذد
 مدل كوش ءلالعو ل ماج هندي ا ف نت عادم ادا ركب
 امسسرلا ل رطنال ثورملا اع داوعاللاو لا املار جوملا: الع

 ميدسد ل ء انجل نيلحلا به دم ادا نبه لم اده ةر وكنملاقلملا

 حان

 588 غلب ف كالدر كالذ لب اغلاو جولاءّيرر عمل ريقلاو باهبالا



 رعب و

 0 كيلا ةءاش هال يرنملا عرش ف كان دعا ةدانيت هدلع جاكتلا
 دد "1 اهلا اإ كيلا ثببت وصلا نفيد داولوحلو نطاؤنسالا كيمش او

 مس دعم/ "ابان دلعر اربع جامنلا عمجالذ قللملا ميس انلاد اظهار لصباع
 همر مرعركزا اعدام اندلع ايبإ طراشمو نسرحا ةكوضع

 م” الذ بث اهنملا كانسل هذ رمسر ايا ورم الت هس د فرح اننا
 كان جوش طالاا طيصب ناكناذ اير اس ثرمدال نع حاعنلا

 7 دال وخلا عمتالذ طبتصلار مطمن هلا اك نعمملا مدع اموععا
 نكس الائاوبوتز جا عود طاق نا دالإع طسبال
 يعهد ذار دسار لان لول يلطرلاسسشلاو داما نا لاو
 5 ىحأ 1 لتعرج ان ااذو ةاهشملا اذا ديعطسجلا دعالرد نالر يل

 ص ىنيا ©  ]اهعد ةرهاشلا هللا دع مهن لانا ىلكيبجا دودصعانننكإا ءدغ
 ماردحر جاكرا اف دردسملا جالاد ابا اكرولا انالولا نى لن

 ةفييجرذاملا نال هد ان ملا طورشن بد مهحا نار رعدب مل لحا
 اذه هحار ادي ةلزا ناكر ضخ ووس جاكنلاو !تيرلاذا

 نر زال بانملاذ رد نيلملا ههذن| رح ةانهرد
 0 مهرغا>لماو لحر د عانجر لذ تكرؤصجر سال جررعا
 .. ممل افاحبلا نكت ماكاو ما ركل ان هركرئ رود نعلا بزل ةهالؤلا لاذ
 ياسل سملوملا دازخال ارش امم ىك اراهأح كاكا ذ اباما نال مصبح

 تال لجرلا جاره اشم درك ادمو اووس جوزملا لمئَرلا
 بلال ال يمت نان لم الذ ىل نم ساايملا لال اسباغ بالا كاكا ذ اد

 . ١ ةرحو " اذهاش قبو لجرل يفسد ىلإ لئيرلا ملك 1م الذ اس ايم
 دل ءالاناؤلا عنوالجررما نهد ءلزنو جاكنلا دواعنسال بو
 مار اكرئا> لإار مزحا مار لحد ةراعع تدشن ها رمارعا



 كلنا رضع نزلخترل نال اًذانفلا مل ل>ر دع لرش ذكر تركت 8
 ناضل هلنبا بالا جر را ده غو نك زك ساوحلا ناكر طاح الار صول

 امي نبا كاك ل أت داجطزينع ا عمن « ناو دداو لعام روع 4 عد (> شان واج“ 9

 ,ةرشارم نكا يما لياسملا راه سدج زل دعالاو !نركر ينساب
 اترندا ارم تجر زرل اذه كر الدالاو اكترس اهل دمي ةمسلا»

 ةعباع كناكنار ان ءرضعع ناجءارهار لدر ءرصعاهاصر ةملامملا

 :ردعاح ناريس زعم !رّوص كيلا كساكدلاو انلاث امزع 1

 دهال ظهر رادع وصلا جد ش اذا بالكلاقنناملا هدملالو |
 ادع كولا رؤامد ءارعاءجو نب كالجر كر رن سدحلا ذه فو

 عثر را مءالنالاو اجارادا> ل5رملا داك لاذ نيس ارماوا داو ظهر
 لانو ديني ارش ؟نللاذ لاب اشملا دعا نحر زلا نسدحايمل

 م دومب هئاردا دهم اذ ل دافع ناركرب لا ذا دامس

 تف طراشبو هسنغن لهم ع ةدامهلب نال لبنا نس ناو ءولعو
 دلل للام مرن ييملم رع ان وكتاب اذدحلا دش يدع النمل
 ثررلا فا ةدايمنب عفتالذ ولاد انجرزلا بسن كرو نم

 ع ؛ 3 ْ' دامو طلبو هرج جيوزلاوب اذ نلوم الو هب اهدجر

 ءاهرللل ىذ نأ و كندا نيرو
 ظ

ر اهرداو اندر ناا ىد إن ةنيدحلا ددعر ان دنش حاكنلا /هنباد ل ولاازكو ]
 ظ دداعس

 دفعتو لالا ىلادإ حاكنلا ترشنل انهي دن ةل انحلادنعر ان نعم 7“
 ةجرزايلا ةدارمش روصو اهردار احر لا عون !طماندنع ع

 العانحلا دغر ان دع حاكنلا دغمدو اين روائذ كالثخال ٠

 مدت انطابالارهاطاعب كانررملا اهو هلادفلا موسم.
 جاكنلا بدؤعنب ال لاسلا لان روئاسملا سيد لدغ واول
 لسا يرد لبالملا دنع حاكنلاضئش ال دان دنع عججآرلا ايع

 تدهامشيلا

: 

4 

5 

1 



 نوهلاب نكح ائ ان قت ديالي نشب اوان وطوال ىفرلارا ي دعا يشلا

 دعو اان لع كد نب ناو للجن هلا ذل هدع ومع ا ذاذ رهام ف

 تكره شوا فر لوفبال فخ جدلا اكاظنارا بمول ييسر دانحلا
 لادا اىؤه إن درالاذاقناب د الطبل لن لدار دقملاا داع انسان
 7-5 وشب دقعلا دا سلم مغانفذ اون رم اناث الولع ناجل اهن هدا نه

 ططسا الي اهن نبا قه هال الا للعلن ا>اكن هذ ون دانوعا لذ
 اب دؤملا لئارره ل ندا داو عيش مرت دايع ؛منب امانا واداماوند

 ماج نلا سركتار جر زلا نسل ادد زاغاولار عب ان ناملا نال لل مغ
 اهرمدش 297 لب د نالطلا» دغادب صلال 00 تمهد ايبيب

 تائالا ث رررملا اسلم لون !نئنالاا لكقالادا اهب لحرب مانا

 ور ناد تع انيلدر
 كاد سلا: هزل كازا

ْ 

 اهوا !الار هدر ديررفر هرب نمولا لال نييح ندصشجرزلا

 انهر اكلي رمالل مر 90 نولطو ا كلانا هثنزت+ تادول نو
 ابناءه نكملا دلل رمر ىلا 'يردالا لادا اهلد ارا

 هم“ حش لي لالا اهدازناداشلاط وعسا١ 2007 مرو

 اهخاابتسو هدرا الاد هصيشل ما ذاك رلا د طوفس ل عن
 اهانبحا |ةروغر ع نوكن ان ا اهانه ردع تحج اكمل ء املا نسر اع

 . سعه نسل انصر لا جاكنلا يعم ف طراش الد اهر اكل نم ربل
 1 باع نايل ولا ارجو نرلؤ بد طرشم وه افا دايهثلالا كدريزمملا حاكما
 واج منش ديه ان دارود تجر ادع تكغدا ممامبذا انْغد انمتدا

 صالا< تعرا م هلملاذا ذاهياشلا اهباضان اهيلع لدا فالا نا بسم
 يفسر سانلاو دانى وفنلا + حران لبيال اذن داما ءدغ

 بلاعلا مش باكل ةعمبرشم درش ادد لا ساعب نا
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 -_- - تحويدسم> - مودع

 1 ا
 ميلسلا ءلطو رجلا سارإلاو قلل نع د ند 2يلّشلاو كلش ر وبلا
 ةمسسوا نبذ ا, لص رئملا ايل اكلااه سرر هاعلا نادلاذ كك ذ ءامساو
 ذاع مآىا تكر لسور بببكعو جدنا نن دقن مماربل 7 دانحإ 3

 ى نال لاخلا لا ييينهل ملار ءالشملا دع نال اذ او يوئسإ او نماؤلا
 ايس وريزسمر ورم بيع محا نبع ككل يف لالا ذا ذ | هدنع نشرب اند

 اهانهرر بسب مر لولا ةنبقتو الخ عيملاد كح مالا كرهناع 220,

 ماج"

0 

 ادب لودددالةعراطم
22 

 .١ تاي رشف ك عر ووملاو هديب كيعرووملاو له يؤملاو تاوليملاو

 ها يغشوعر لا سلاف ارولا ير اعد ايجابا نسال
 قضت يشر نايا ثيعر اه اشر ربلعب اس ده الذ مانجو رخا سمان
 ْ "جزل اولعءامهلملا طاش ل و ةلبالحلا ثااثر انيه رمي يعمل

 اعدام طوتسشال دابمدع لهاملا كالا درلاو ةدهلاك اولا َْس

 دايهشالا عاربحالاو رهان انشا اهملع دز ف اسياول اهنزإ
 ايباول اهب ذا جدلا يعدارلر جزل دش اين نانا اوملا نها رل زع
 . ةعراطم اسولرحر للم كذدص جوال ثركلاو دذملا نإ
 ١ ري مود ييناهر اكنا إف ثديشنالد درع ليعالا ناي

 "يدا

1١ 

 فاع الاع كاكا هبعو نئدجلاب بالاو ايم كاكاو هيسيئن تاكل
 هير زلال نا صم رلا هار كا عبراولو ةرحاو راككجوسمع
 ش هجر رملادرسمرا انونس داك دن نكز يعمل دئرابع طرس

 , مما هيعر نئاعإ سمر دحا هجو زر دج و بال نكمل ناذاياهرجاو
 ةطششل ناار. لإ دايجلا ثنين ببعد ةسممالو كزملا كومان ونال
 .. عطلو ماما ذا نايزلا ل تيب عجل قده ذملا لع عصالل

 ممبل

 ٠" كابظي لا جاصبال ريمصلا كا غاصلا لولا لكياو هدللا يفد لاغأ

 م جور صج جاي و جوجو جا 1 0200--- 23 جا ءادي دققت ن . 2 5 _

 9 ١

 ايا

 7 قا دعو ا“



 201 لاول وبار هد الاي زملار اهنزلا هيعو اب كالطبلام

 جدل ال هذ يسلب تس امد نادرو

 نيلس اىيمدال

 اورنج 5 لطاسررار جرشلا
ش هنا هس در هلام نإ ناز هحاكن انيعال نبذ لاكن

 ىلإا ر

 5 م ت”ولئاش لي رشا اذا اني نْلا« اطرد بلا ايصال د كاع

 4 17 دفع د ديم ضا نزاع ن8 نآلا“ ام رطب عراد الدال لهي ورا دفق دونه هجر

هرلازن اهلا نم هرقل ا طرشلا داسسمل ناددعلاو كاملا دلما
 مغ عوج قب نم ن

 ا ”لئلايإشر مو روصلا لمنال سو مف د +راررلر

 240 01 7 دس( بارلإءرونعلااب دارعاور اسير لا خجارلا العرس دم

 ناكولام + يلا لام نم لوغب نى ير لوخر نس يلا لعلب ل نفصملا رويافلو نانا )كمل
 .. ١ أ أأأهم,:

 ميس وي ولا لامضمؤللذ يم اداسه نب لولب ان

 هيا رطس نجر زاك نفصعم لج لاكذا جاكنلا !عاوج مكولر
 : , "اعرض هسفل ديع ولبنان ارؤعلار ءعاناوإ : | رسومو |
 /ديلولنكل ١ سوف الز ءزيسستا داو اسفل هاي لا ارزع جسما لا دلي هيلو

 ءاترس طعاباووأءنطلس اهنال انمهنف ولو رئصلا اغرب
 ةاذرلا دود عمسفلا كن تانرلامايعد الك كال بطو نءذدعإلاو
 يرون بلا لدا -رشل د تل دانإلما اهسلنر

 ا و ٍيرلا ابد ريدعر درر هذ هردغ عامل >اكنلاو

 تاليا اوسلو ةحادالا بيس جاكرلا دقعداب نيو ظ

 فاريصلاو هلام اءنئديل ببطاعانإ رب تطارك غو مرجعا بيست
 تاجئريصلا داكدا "دل طرشررا هاهو ع نول

 جو دانا بلاعب ط رش الار وصلا ىلفقالاو امدوه ل دإلا



 دركي ٍريصلا لان ادروهوملا ئدرووبصلا ناكر ايه ول رار ووبصلا ظ ١

 ئاريصلا هلم يؤم يف نزل ةديادال نال دوبهملا إش هدشاولو الا 0
 - بالا احس روبمشملا اش ننلاو لاخلا يف هلجاح مدعو هرازذ مم 2
 ناالوئاوشو نوب بهلوس الذ هلم زاك مرائرك 1 مدير هلرعدا ا

 وسلر مدون ا نمرثلا لاكهرلو جددت رساوا رئش|
 تعركسول ع رحاو بالا ش ططسإ منال اشك اددصلا ىاما طرشس

 < كاعطسرلو سومان كلاادرودرجلا كن و وهنصلا نكي ل ناذ ا

 تاسرا دع طرش اوسو هبب اال دلع سر! اكرم بريس ان 07
 دما جرطو مورملا إم ع وكم بالا اع طواشمب كاالا نع
 ىوبشلا لاهي نول نا ديلا لاذ مكخناوا سرل اةنجر نولاث ل بالا

 روصلا سار اللا 'لبازجلا بهذا وأ نعل ماعز ظ

 يش العد شجر زدؤحاز زا دلل جاكملالظ ظ
 1 ,ى. يدب”. حاكما ىلا ةحاح خو بالا صو ”دعدان جاكسلا ل 2
 0 ل, وست ماقنر بصور إلا ريد كلايصم ىل لغتي ناي ١

 سبا عر رت لاو يلو كلاب ءسدنلارثلاب مسلا لونك يلو ندا. ظ
 0 لد را ل ارم نال اما ىكسملا ءنطر 1قتملار نمي رطسعلا ظ
 ا

 ا ٠ ابدل لرب إ ىبصمو طبع نزلا درككرشر ديرعنط الذ
 ٠
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 سلع بارما نعدااد كانا لادم عا بالار لذملارمإع
 لابدرلو فلس شب ىب ليلرلا هْشنا عو زل نإ هع بالا باني هيج

 تكد درور مدع لادن فاريصلا خرب تإسيمش دال 2 قت ا
 بالرع دع بولا نو كتدباساصراط نال هلع رهلاههزل 020205270 ا
 'ادهذولر ارسمر | ناكارسرم مممد هييمم ةرع مهمل هنش نيقو | مونيص# : ُ

 لاش قالط كاكولر ادن كورلا 1من لجو للا نإلا قلط نبا نع ا

 ول



 0هلاال كالا كود نالإ قالطلاب مجارلا قاددعلا نص جرزلا عزل

 ثا اكف نارشلا ثصنس خرهرلا ناوياسا| بيسوفو نالا ي

 بازل عرجراار لك جرن ثم وئاراول اذكر راج نر د بنس ف اهلمملا
 كفصانل ثيالارإش هلع ءايقذ رلا ذو لس نم لكم لناملا لال هد

 ١تلا كن !رزسملا جاك ولا 0 هنيفنملا بهدم ادد طمسو |

 مرام اف مديد ثرالا بي لاق هيسفند ثصعلا قولا جاكنلا
 مسقيؤشلا يالا الع كار ربا دخان بالاوهر ل فاما رزرعلا
 ترسيشلا معلا مجالا لا منيوشلا خللا نا مل بإ جالا

 ميش معلا دامو بلمعلا نا« قيؤشما ملا انا عجل علا
 دكا تيحرلا اعرب زل معلا نار ارح مر ببا ميكر رهرصلا

 محووملا بصع نئالاو ركزلا لد يولسم قانملا قوم 3

شللا تالا مالاةيال ولا بسك نكي لاف
 مالارالرال + بال ةافنش

 تلاوحالا م باول م مهرالوال ماوس بن مئ/انار مهرزكز
 بلاورل ئيرالوهر الامل فرم لم ءامنالا ثماسسل ننال ذمار
 بكد ام لشارد تامدأف بلع هشراز يجألا اش وربع

 يضمملا بولد د! ةروظستس اوإ كت اذ خيا وامور ن اطلسلا

 همسي جدر لونلكل ران ام عد نع ما ككذ كاطلسلا !ند نيل
 ايلرالار اس هالي نبانغ زلكرم جددا دااملاته )بلل اك لبا نم
 . .سئرفل كالا نوعإل نبال لحو هلم مك نعاذلا درشنلا نال
 الار كك ليعوملا عوفي كالا ةالملالا جدر لامرلا ساو يفوللا
 هاد اًي زن ءارمإ هجر رم كار ثا ريهصلا كباجد نيالا ئلبعالالاع نار
 ادهءايحاض هيد نلاذو هيشح لا دلع اذهراعر اع شح
 الغراو رج م ربا هجر رذ نويل ماو_ننسل اعيد ناقلها
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 هنا ٠و 511

 جب" نعزاعار مداخل ارش نهب نذر علا ناكر هسون ل مرعحي
 1 حال هثراعررار ثم عسم نادرا جو نلا إظ سعال ككذ ىلا

 ديالد ماتم مش انمم ف نم مهراونالاو ابل اع هريهُن نرلع اهلل ئذيلا

لد هواحول ايلاب جرو اهب :ضادلإ عاشرتلالا محاولا
 هع نال جددا

لا عودر طوشيه ال اكولا بلطساج قويملاب
 كانالا ثنر ى دئع

 ني جدلا يلع جانو جالا تالئغ ثيهرافذلل لوي
 جاكي ل ل ذملاى منزلا هدعو ذو كونوملا جاكنانل قادما
 ةبككاملا بهزماماوانبع د قلعت اناذه فرع اًدرح مدل

ا ا جاكنل إي نجح مكحلاو هيصوو الإ
 كام نروإ الل جانح

 . .ت انذلا اه د اهنالذ ثع طوس كاو' دملا لال دايشلا ثم نباح

"ملت نئاذا تيقن اًنايحل نشب داكن ولج قيد نيد لع
 

 بتلار ال طلذ ماحدردالاو هدلسر نبذ نجن ولعه طنا

هلاذغ مهينع هحاكدايإ قادصلا مكَخو دزربح طعامإ الرام
 

 م0 لالا بهدماماو هتابئيرنرثو دمر ذرح معلا جاجن دف
 . دل كولواونمللو هبوبح قسطا يذلا نونا عاملا باب
دملا جيد ن:بالاو ريهسلا هشماف كلكمراع كال وبشر

 تون

ٍِ ١ 
 ايه ع«
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 59 ايل ر غن ودب ةرونعلا عد ركل نلارع وزنك ىل قكذملا

 بالامر مدعلاذ تازنما ني جاكنلا ىف بصرءجر ن بلا هدم ناد

 بالاس جلاصن## ف ةراقرد هاجر 2: 0 حاكناجلا ا و

 ىلع

 000 كاباسح

 *سؤم نإ هلام ياخب السبل جاكنل امل قسم الذ لدملا هيطسللا
 هيام هنيعل هه ذابج كنا ايزل كل ههدر | بلر ندا روس ل
 ظ كولدملا ف مامون اكل ثحاح طوس ل دولا كذا دل 0

 انبوب ضرما 2؛ءاهدد لن دصامبرذ ثالدرتم ابد ىفنلكالو

 لحال جينالو ةوبمشلا ل اذملع ثارث رونار زا اف

 مكس دوإ اماما انه يلوي دارخاو ادم تاحلا عاذرللالن ولوملا#

 نئعو بلو لك ذا كاد طافش يع امل اذالاو اهب ملم ا يس انما

 شير ان هنلصمالا د الانعااه راع كم ارا
 اوايز نورا  ةماسااعم كعدأز لاذ ارح .ةنالابإ مره

 مدناللقاو 00 ور حاملا دال قادس لاط لال ىمسملا شمل رم

 لمني ولاه د كدالوع ةيسسلاربغ كر دبولو ممن له رسملا راع

 برظلابو مرلا ىلا نا خاو حان هلا صشادا هنصادب لأي

 كيعولو لازما بيس هنافه ود اذا اد ايار ةارملا نمد

 ائبوأ داس والا نحر امس هيبعملا نن اءج ثئاكو اهدع 5

 باهنورب جكلط ارمنيشرل مامن ةعملا يلب : 2

 ةارس|ن سب هر نلإب عكشا للاقرلو بد ةنمسال رهاطا اذهو



 ءيو ره ©ىب *+
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 ييدنو :ءاصملاضدا/ نقلل !هانشن اضماماو مسسلا بل .

 جمالا امه حاكنلا تيب هنئبال و ضويؤسللا جرطؤإج ا.

عمي( هزي نولملا لولا جوز ولو
 اما داشعال ريب 

كر زا دالإع هاه نورد مد دللارهو نات
 "مصل ءر

 ملال صاصتخالا ءاللا كامب كالا امرمز

 لو ةدادصملا ف عاسملاو انصمالا يونا نإ

 علاشلا لبد وعملا نيل همئسلا كمامولو فلول كايا
 ا فضنر انادَصْلاو ثالط موزلاريعال اكدر مز اع ١ ٠ رج عايلاو بيصور بالا نعلكلو عيسم لوم دره نال االسويه  | ةجوزلا ثئالو هبؤسلا كدوئهرطت ساومل ولا لل ندي

 ف
٠١ 

 ا اني
 5 ادا 6:
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 1 ْ ١
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 درع اذرحوبصلا حاكن نإ كلك تاكن اإ قا ريعلا مكحو ةوباؤ

 «للذ سلط باعروييملا ادار سبا ىلع رووجلاب ٌنلعثب اها ذه
 منو ةرايبلا جادت #انإل هيسيشند حاكن لادعب كإ

 هبسكّوإ جاكنلا نومر

 اما هزل د ىفد بسكال نكيل داق ريب يف !م اقل نح نلادثلا هوم انام
 كذارؤب جو كراع ابا رو نئاول ل 'ريسن نذابالا كسالي ديبلا

 دلطرا ليد ا ةاءامهريئدلو نامل الطا دسسلاو لطابولب الوم

 كيع نا لد لل ذا امثل دمبالد ا ديفم عد اًيلطم جيءامدال كك زكر

 مغ اعدازز قلطارا لع دازد ايههيل درو . جاكنلا معي ل نع

 مشم ك نام ردا متن ولو قئاعا ذا + بلاطعب هزم يف ذيازلاو لما

جإ ديس سساودب دج نايل ابان مكس م ارولاط
 لسع را

 ديعرايجإالو بلعربي ثبكت فدر كتي هناي ماكنا ائربللا

 مند نإ جءاكنلاا فاكرا بابل قيس "لبا نجلا اذ الخ رئرعلا

 52 اكسشا هنينحلا به دمادإو انبعتزم اذه اناعو رجلا هزي هئلمز

كفروثوه زيسلا كذا! طمدملاو تاكلارا) كل لاهو نيئرلا
 ت

ك لاذ لاج در داو داهم لاجااملا كناجا اع
 رسل قلافت ذاب اودك

هنبئرن نا منن هولذ ةويملع هاه د ناذ درطللاهد د نقلا نئار
 

 ثبحابس ]ل خرو ؛ريبس كذا الب جو زن اذا امدهالخ ديرو فنا

 هبل ععاشملا نللخلا هنلما ىف وملا جو اذا اماو ةيسنحاد دبيلا
 تافدم مو عرشلا ند بوو لال طنغسبب ربل بعل اذ يبق

 0000 اكل اىططو نشكو نوعي“



 تل زنا كلع للاب اجا بانظنلال ربخ اهدا ولاا برخر ةلارئسسلال بال

 ىشوربدلا كرانلال رجل بوجرل دينملا صلال انفال لوقلا ديوي
 <اطح | ذهداذ مكارم اب اوفنانت كاوك ذ 'انرام ملك لحاو يفاذن لوز

 قزم درس اكملا ماو لالا نتا سل ديملار لاومالا بانر

 لالا طلال اهيا ان كاعاشسالو ةفمتلاررملا ال د ك ابحت

 ا هاداسحلا تلادد دلاو تانكلا ذب عم لك ىلا ككم : 07

 ونطالا ديبسلاو قناع دهن بوند لثملا رم نإ هيما اردغ

 0 لما ي دنغشال اوبك دبهلا الاكملا دقملاإ ل

 راح طرا امر ربا مت دايو 4 .:

عادل مرايملا نإ رجلا يشل نست زد اا يدر زلا
 ظ 9 نسم 

 2 نبع ور انلإ انالر ثناحاعن 1 1 لك دع

 ا 0 دددجحلا اان ربع ورك تيس

 * وع حارا يو اهجلام للرب جاكنلا نه نع
 ٠ كابنمرايل دؤملا ايف ةزيدنلا لع ددد انلما نئاغ رع ةرئملار

 واجر زدا اهبل داود دوشملاناج راعحو نأ نلا نسبا

 'زهإ قانلالا لصحو درشنلا ديباج ع جو نلا ناكوإ نوت

 كاعاذا نم وكآ اغاها دع امير جرزلا لاثهرم لنا اعزرومصلا

 7 لع جدال لولا نثاون عردملا إش إ قادصلا ركانذ رطل ان
 ”قرااد يدر راما ب جردارلا مورا )د دئعلا يدق أط رش

 ثااجورح اعل اخ هام. ةر شع نعسننلال لاو نب نمر

 *يال دادانم لذا درعإلم بزل دعدساا نر ؛ييسح لا الخ

 ناذنع ١ طاوأب ءايسجرمو تاجر دو ع لعنلا يلمع تاس نازح

ض ل( ناك اهلا هير يشءازعلا ين اكن داسد ةناهنرإ ةيسيسم 1
 نب

 , كح

| 



 ”لسانحلا دغر ان ريش نعم ددولتالالو قا نصل ازلآل سلو كي اع
 ِك قلتملا مه راجاإ ءرحارا وب يل ايف ن قلكتاللا معان لكلا طب انه )د

 ةيينحلا دلعو مهارز ثالثرا ءايبروبر ايت اما دنع لاذاو اوهغ

 يس مهاد رش ناو لومي هحابو ردم رعرلو مهامد ردع

دؤملا عمار درا رع رؤعلا ىلإ حولك لذا هززيف كءاكداو
 

 ”قيرا هولا +ث دكاثر نسرويملا فارع جارلا ايعبسجرو
 بفااهاز ارم حصل مويس الو ىلو لا ىلامان جو زلا دخا

ان راينر داداع انعر !رشل ا, تيبعر 2 اسال ةساشلا
 35 ت

 نالها صبل ىمسملا كال 13مل رماهمج تكلا هءررتمز
 وطب اب هربجو لزاما مه دنع جج ارلا نككهه رمت امد

 مديذع' دئملابوسملا كيب نا ردع نهى مسولا هد مهدنغ يكحلا |رنَ'

 0 موا واحلا و اعدحا سرعر سول برقا و دكانير

 ادن ركل صرلا؟ضرد مريصر مايحاو سس اودو شمخو اههددا

 اولدلاب داملارابصتر انيبلعر ! موج جرزلا كاكرلو رهلا ؛دكرتق

لنار | اهبذاوزد دحااهبلع جللعبال اكسو لاذاعاممه نوككال ثبدب اهجاناخا
 عا

 جدلا اع رباب اريسو كارما اهب اانا جرا وكت و اناطل دحا يبلع

 0000 دمعلا الزنا عج جاكم نإ فكن اغردا توئر مره لاو يلعرن ان درع

 مزوسفلابا الاعلاب ناشنلا وا عقلا: لك طوس نان ئالار ملا رانا دارملاو هب

 2 يش اسر ةولذر با.لاخ ديس كار نزملار طرلاب جرحو

 ”دلع بي كرش الا ببعالذ تن دج اولا ىل نحجرشلا وع ا

 الد تولد طرلاب ذمار مدساذلا جاكنلا كل ةييلالا دعو
 اسرع جاكنلا يد هي تلسوارجلا يجاراجر راو لؤي

 لاطبر مه رع اني ريع قمل لذملارم اهل جرو ةلمدحلا دنغو

1 



 نيفسلا ا ةيؤمملا ركملاو ةن وبلاك دش ال نب كلل يكلم داش 4
 ّ ١ ١ لأ اءيصلا ركلاو ان وبدأ ةرشسرال اند كرار بكا ظ

 ( . لئلارم سنا ادع نالب ذمار مدر مباركة ديس را 0
 ١ باس/ جاكنلا عمر لب ناصلار اثم ا اهنئالا دعو ئتلاديمم ل7 ٠ ا

 ةيبصلا هنن! دهلارا بلا جددرل يحب! ينير لشملا 2232323227 ظ
 . فيي اد ريتا هذاو راج شاذ اصف امن ءصعنت و ينولو : ا

 م؟يلددب هنن بالا جر نرل لدآَرحلا هدعو دجلاو بالريف نك ظ ظ ١

 ثلا ارك كاكاو انئءادل سير ىدسلل ناو ناجاهلاشم ياا نا

ثحجو درلرال ءارركا دملا يكشملاب تيضصر ؛رملز ا ئنؤص '
 كمش

 هر اهلا ةيفاصم لاب نإ اكحرلو ةريشسرلا كيلوم بالا ]

تار اعنلا ف ان نام اهل شمر ميرو دباديب عرج او كيرزب 0 ظ
 ت

 ٠ الكس هيعاد سلو عاضلا ىتاشملا ججاكنلا جسايل شرم ل لا

 صئنلا ل انبذارزن اهلشمر مر مب اهجو دان اسيثتألا ناو 0

 نسعد لةملار/جاكنلا عمر اندنعوتدتملا دسم الشمر مع 0

 ريس( ميسم جداا ناو جاكلا عب جبان . 0
 سس مجر اان بري اهند ناو دان راعا بال اهي كن ذإ هييدسلا ظ

 اذككؤح سدابماول تااثرلو طرشملا هلال تالا اعو لثملا 1

سم جارل اان وزع جاكسلا ماا مر من ودب ايجو ان مرع
 ا

 عمدجدر



 ايي" زير دا اعرا ابسالشلو اللا اغار جد دبا عبر ١
 ١ 55 لام نس قلل عدب نم بالا نكبالار هرلدالا» ناونكذ نع ظ

 را ا اىرملا ىلا توم نير لست ادسغاو ادب لا رول هعيدو | كادصلا طرشستميركك |
 (لحل افورخا للطي يوت دلو امم هرخا طور هاك اضمن بلا «رذل

 : اردو طسلا اه ةوسبتو ا نشنالدا اهم عيىرشالوا جدبالارا ظرشم

 دحر يل ملانب ل ىقسماد طرشلا دس نلت ارم ان دنش حاجزا عد
 بلاغ اس نيلحلادلعر اول مم يحسم

 : .ترلنا" مجدرتالدا غر الساهر ! د هايج عال لا الث ثملاب

 0 مادا ثلا امل يا
 َى ةر سنبل 9اس ل روع

 لإ ملابضر لو ىتاسملا لالا اهون اول ف# إد نا ياط :رشسلاو جاكشل ايم

يهبل كاو باهانعر 2 در نمط نإ
 1 ماطرسو * 4 يشر جت ناب 

 مق عن بئايلاش ايل ىس نال )تملا يماهلذ اهحرحار ا ادلع

 ةطانملادنعو اهانور رول !كلارماهاسع هتان ديرو
50020 ' 

طبو ااهرادنهانصجر خال لا طرشم الشم ثلا« اربكرل
 اهر

 منا" اقهرباسواهلسب قرش ال ا اهبلع ييشسالو ا جددتالرا

 كارارئملا اهدلو علطزنرا اهدالرانسرادبسب قرشا
ْ 

تس ييسماو طرطلا) جاكذلا عم هلما عسر انئراد ٌنلطي
 م

لعنب يانا ام عسنلااهلاذ كطرشم اه ثب نإ ظ
 ترش امر

له الراعي رهسلاو عرشلاو جودالاكولمطلال نإ بلع.
 اه

 اسال ططسالو لاخلا نالت ؟دهل واش لامس اع 1 ا
ف ساي مزهر لع ل دياباما لراس اهدنا د هرقل عاملا ا

 لو

ا تطؤشا |. لامه اعلا عابس س للكس نان ييؤ أم
 الن



 اهانضر مل ب نال ايزي طططسبل ل لولا ل شك لاذ لادم
 زهاسو انع رد اهب زد اساملاا طرشنول نتك ل03١1 انولا كتزاب
 بك ذ دمل ايرهركت م طرشلا نم انهح طططسلما مو هله رك اي
 طريشلا نانؤح تطقسااناذ طرشلا مكحاقبلرطسلا اع

 اوتار زمزءاهجرعاللا ةّيديوزا .طرتس ىو اقلطم طدس .

 روبل .< < ١

 حس ادع اه ديما ولذا ريعملا ىل رسم 1م نإ نانجلا شع

 هلمحزإسرئل اعرب نين طرشإ اود نم باذددا ريع

 كافل اص زانت سةرؤدو ا لاج نم اجو
 ( ع اظيماماذرا

 اهلمعر عمب الاب رتو رتب طهددااهلو مه دع كاريهالا عد

 مي اهغإلا» هرلوم)> اءالا حرس ال اه نا ريشلا دج عهار رونلا»!ك ارم

 ءاسام اهقرسماولاذ نارمل الا ثرملاب اندلع لمح اننا عمبالو
 ةريملا رمش كانوا توب 12 !درمنوسجر ةلاحكوس>

 كذرملا بصن بوجوب كاتنإل دذمل ام! ملا رماد جزر
 جاد رتلا مانت ابول ومر ساؤلا كقلك دا عدوتدلا طرش لأي

 لست داي لجانلا عدر ىدايزلادونلا هلاذ مولا غر هع

 ديك



 اطلجاولاب ديدحر لألا دايوهوها# 'لسايحلاو 'رينحلا دنع

 انبعر ىينلا هاب فارص ند الع دار لاو لئلا مال ىكشملا

 ايهيس ثلا هضمد ءل ناكل اهل امل نال هدسر |كولدو |رعبعب

 داع دلغاولا .نهرعبل لسسلف اركترلر يسرا نلكللا اه
 *لطملو هطلت يف لن دان م ناد ؛رصرش ىف ادب لايال ةمفسملا

 ءلكئالد ضوببملا ابل جوذلا ؛ نم ذارزال و دس ان ضل ثم

 ةيشاحلا دلع عمو جوزلا هدر لولا عسكر ٍيقرلاالو ةحوزلا
 ارزسعلزر مناع نرلكرشلالو ةروسولو يس رميلولا نايع

 دابا الل اديه ان انه دذدلا قوذح دال ابلاطسو ابلاطمربعب
 بف ادإ ءنوعم ف كاكا ذاربلا يف /رلا كانه ةعدل عر سرر وسب

 ف لاو كوردي :تراول ع هلايإ نارم عمتالب نوي ره

 نكد ماذا هنومزمروإ ثلذلا نم هنانه نيد ديئدرهر دولا

 تك اكنإ ااهجررر ايبلو ف تااشابإ ءارملابلاطنوةثراو

 ئر اعنطما جرش يل النصب مارا نصر يلا, "بل اطم ولو اذلإم
 باو نصور + 6 امثمجر ىولا يدا دان ؛ئانلاو

 حجر عددبوبإ ديهشسا كا لامن عجرر مف هدعربلارؤملا
 اد ذادرؤصلل و كاالا ل عوجرالفالاو نايعلا لها ٍ

 دارسر+ اعاوقف اونولو جيلا ل ذل اقلاعم جر يهولا نص
 ا كمل كاع بدئخام بوجو به زملاو ةادابز
 كانا بجاول افالم نيلي دقعلا دي خنلاءارس

 ا روع رعن اًتكارس | اومهارت

 حسا تاهاطرد كاهلأ

 باولا نذا لشرزمملا ل يب بنالولاره هنا اعزخاإر نسيلارم
 سول لا يش عيطوم ىف يضداشلا

 رع افابلامذ ةفرتلا ذل
 يصارنذا

 صويا

 ص قبلا ّلعع ؟
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 ب تما ع

١ 

 مط اقسالإب*

1 

 ا 39 ا ل ل "

 ل كتصقا لا: دعاس لا حان يل نه و جدذااد
 الطن لويملالرافلا اند جاما ف 00 :

 تمير ثيحإ.طو رشلا ةنامت نياطالا تمن املالاو

 سيلين اوم فكاذ باطل اوجد مشاه اولد انا جارنا
 اسايف ءا برلاك يملا ف بسسلا رتجو عمجتملا طغاهل اذن

 دكر ةعسر اعرصم !ضيشد رخارل ار هر ادد اكبال ان انكر
 ةهدرحلا تل اذا مك اعدسلا ضرع انابتعا ناطق لع

! 
 ا

 بخاصك



 يش اكل زن اين اذ ددرلا 2001017 بد دوج هاصن

 بوست سيبل ماه دو سرادر مات عارر سانكو مذ سينلا

 سان كبو ماع نر اهالر دارو رضاث كد طارجال و ط الخ

 هيسرلا كرملا برسلو ىولملا اذ ككتز نإ مرل ارلون

نهبا امم سبر ان! نر ايو نون ار يع
 انام ناجحا 

 سلمك قس اذ سيلاف حالاصلاو بدل ان ئيملا ةيدارلا ريخ نإ
 ب انناذا قس انلإنا.داولا ار شكرا يسع 000

 تدي ايلازلا نإ زخا عيطوميإ داولا نا جومو نارتكملا ىل اكدال

 حبينلاو كيع دوفل ا م اونندوعبإل ليؤن كنسسحو بالالاو
 لطم عالج ل اذو حرش هراو ناداو ىلسلا ب ايوشمل اه

 هسه الك نبا طاوللا ايزل! !شس لاى قيسبر ركبلا نصعملا نناززلا

 كساذو رونيسملاو لويلا يب اوس فعلا ولن سافل العر

 هع !ماءعون كلر | فن دار: لالا انلاطم نسال دنع

 ةعردبمو عريس كاإ نكذ عرعو لادرلا عري خاو مولسالا

 هجرالا ا نسما ودك سل هغسبا املاعرو يلا ركب ايل انا
 انالا هئلملاو هن رخا طب رنبو جوزلا اول من

 "ب ىحلا سا ءرعروص حرش ىف مالاسالا عدم عنئعأ ام انهن |
 اهل ةضسسملا لد هلع وا نلسمإلا ند اوف سلق رش رلاذ

 قيئلا) نيرسسملا قاقث ال امهلبت قشمابإال إب بضل بردذ

 قناع نعزي اهرايل ا دلو ةيارلعلا ف الع ةيلدعا ةزخل اود" سبل
 بيتا لابإو | هبآبادحا فّرل اس ينالوا هربا قللعارم هيسييثت

 حبيطملا كاذاماّيونساو ا هييرح تدان نا ةضيسل اون شيلا دلا هيل لالد ديب ©سسوااهنأبادجا سئل

 ا ١
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 هج ناز ع واو ر ارجل ”ننملا بوييملا ف السلا ةرس داتملا 'رائو

 ردك)الامو ينال ةافكاالذ انها بشادب ناكولو كتان هب

 كولبجلا يجلاو هيسسقل نم امن الام هراع نم تاون ال ننال ا نا

 مدنا 0 لك _سر,رؤح ةنملار بلاد عربلاو مانبلار
 كاملا نال سول ودك رسسعلا) اسم ةاذتكإ لاش ف رزلدال نا
تف مالسال وىاصيلاو 2ع و زملا لها برتعتعالو ماد د داك

 ن

 اهرانعاداوزلؤ وصالون ملعذو يهتكذرهلس ى زخا بورع

 ةيلس جو رئالذ ضمس :انك لاف رعج لباقنالد فامورلا

 الو انييعافبر ةطسان ةرحال دابببسا اييمم هيو بيعلا ض

 عسا املاصئنلا ضدي ن ىف جدر اماما قبوع ايهم سان يسرع

 جدال دادبلع ةدبا زل ل دسخنلا نعش ام_رسالو ءاهنكا نع

 حتي الاعرأ طاب لاك ار ساكنا كاعو ا طاحت
 000 هصيشلو هس انج الامضاد هيف جد زلا ناذ ةيسانك

 جا ماهل انا !هاجلاو ةملن لباذملار سكتل ابةحو زلاو هيبا

 هني ولاه املا ني اكبال له اجلا تا لاعلاو له اجلا تنم همللامملا اريك

لانا يفدابالا ف تلا ذإ فصلا نال اعل |
 , تاوبا اهل صر ىف 

 "شلل اوفي سبل فيرشلا ىيعولاعلار ماع بال سايب البال نامل

 رش مهري ءاوللاذ هيككاما به دس ادار انبع دا ذه لاهاجلا

 تاسع لوكا ئريلا ئولإ داهلار كاحلاو ثلا فهد حاكشلا نيل

 اهب 'جوزلل كثي نل!بوبعلا يةمالسلإ لاخل ان داملاو قساين

 اله اهتم امم يارلار ةايار جهرا بع شح اذلا بومبلا نفي دانيل
 *تاقاببرربغتات طين كرلانالار عر ع ةارلاتناألا

 ك!افرزلا
 | ماكر



 ص ةرحلا رثكأ هاج لنالار نبرشلا وعر ثسلعلا فا وملاو هاذ رزلا
 0 هزم ا ياو ارجل ديفلا ازكى و هيض ءاجلا ساد ؛ ين رشلاو الاّدعأ
 ” ,رتر ةائثكاو لبانخ بهذا دمادأر ن اليد انش | اهتامدعر نالاذ اإل
 ميدل امراه يرعأنار را جاكنلا يدل اظرشم مظ ربع
 ةبارر اهو نم رئنملا لك دنع به زملا يعد هتاععلال جاكتنلا
 لائكرنت ب هللا يهر ءلويعلال حاكما مو نمل طرشن اهب | يزحا
 يم نأ و كي انك دضف دش عم جاكنلا عمل لعل ل هارانا لونر ئرحاتملا
 تشع رح ضخ هيرصطو ا ارها نم رافع ده زيكوزب فرب |
 مسمار ن وجلد اكل نقنل جاكسلا مدانل رمل م ١ انيصع
 اشر دما مباع وفلل دبع عمل يف داعلا نال با نهر عم غن

 5-5 ةيصخم اقسابالا طقس الر ؤهازللا ا ةانكلادشفل م
 اعتاب ةملاع نكت لا )هدو لون ماجر نا نم ماكل دب

 فولا بسمو اهانصرالاب ويلّرونا راجل عونك
 نسار صاغ د رضافب اذن ل مدبزع جدال الذ اند ةانئكار

 ةسرع جر اال بيبا | رهو بصاسو ؛١اويعار اظدرا اوين ١
 ولو ارح حد نلف ةيرهر اندل جالو هج! ببعامسا ملر
 جاكناانكونن عيرح للا ءديس للا ناب جاكنلا هلو م ديملا قناعات !نيئباو راع جادللا ععبو لممسمالو دوس نع
 اجباردن لويس جاكنا لوين ىل الربع نءالبلو دبساا نوكتوا
 1 هنؤلشإب جاكنلا ده ككل سش اربيل جاكنلا
 لاشعالا ةرخك كونت سلا الا هلم 1ءعر بل عبشلا نكن دئعلا
 3 يشار رباه رجان ا ناز كيس جدال لذ يلد رج ةعانصو
 :عرساوم جدر الدادب باد بسند امضر مام
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 ةيفل هاا امسح ١ ظننيسي

نوبو امينا راشعا فارم
 | ولم كما دلو هالو ا

 ظ اهب سائلا درع نإ نيش ةرسل نالر ١ ةقدشلا »الاغا 1و

 00 تثادد لخرلا و ةانكلا ثرودنعا اعاو بسلا ىف ماع

3 ةيينملا بظرد اها |ًةهاال هيبادد رس ةرشن دك سبب اع 5 9
 

 0 كَ افرع اببلد كذا اا ا

 ا تااكحا يتيسر ةادرارع أل امد ا

رطلاو اههتبنماذلا كرشن نال نالطو ثرا ظ 280
 نالطدوكلالا ن

 ٠ تالف ترو الذالاو ربل لذاوب لطي ناكر ا لايلدنم يع
ير تحال دوال دع بحانصو هي يأ دنع يشرك

 7 و

ادات |ذإالا دكذ ديد نأ نعرعت نإ
 ا 4 م ا يتلادو س

ل لنموح منح طاطسمال مهتم يالا طسمدوب ب ض١
 لله ها

 ظ 95 ' رطل نال سر هولعر ربما ضصيدر لكلا صرالاطرسب

 ِ اقل اهنامرزتك دع ئمولولا امجد نولو نيرا اذلذدئملا

 كالا اعرلا لالاروس رش نا ل ناكمإولا ن ذاووس نكح ا

 تقاس الا انهر نول شوكو ال مانهر نرخ
 0 ب ندد هولا اننا ندهن اولا

 ظ اينعبالر شما ونيلمإ يا ادكآ شسارفن

ليلافلك شر كغ برلاو كس
 1 قسبلر لطم 

 م١١١١ نا

جيرب لهر الامر مرشلانلا
 ' ككييا انيس يعل ماد |مار ل

 باوباوسرداناو برملا لهل انك اغسل لكرعت

 .ةنتعار رلل انكاوسبلو ما فون نزع اعن ادار كانت لان
 000 6 اي واس

 ؟١نن توُيال (ممقرحاد باول نه ذ ب ررلاد السر دعاوي اكل

 ايكرل ناكل "ا وذكنوكي امرمف ناوب امل نمو امري ناوبا
 ا ا

- 



 ب/0!دارملار هقنشلاب رهف الاء دوك د اوهيرالاهد اص ننعر اجلال

 فدنل ارالا>ناكرتو نإ انلاراسب الر لي ارثر اىن انوهر ليبملا ٠
 موسنكا ئن ىلا ءانمعامر هدر ءقفشلا مدن نابل نا

 -داشلا داةرؤمل ارد ىسبل ئقلفنلار ليفملار ملا نس نجاملان

 هاما ىلا يندلاب ؛ربلا مدعل ءاطغ لاودا كباذل وك ىرلع
 داامخر قارذ كاا> مند اهب عيد زحائللا نالوجرلو ىزسال
 كاضن دازبلار داطعلاد دانك اطع لل اوفت سلا ؤعر
 كرش مراقب علا رش لا لهاجلا ولا فكلاهلا يعلو

 رولا لهاا ومنى ولا راع مارقملا ماملار بتسلا
 رخو رئلاد بيسلا الرش هراؤب كفلا عرش لاكن شامل

 0 ماكحا كايف هد 0 فدل
 مشالالا 4 دانال ا ايلوالا حا: ههدغر طاجاوامنل زامل واما

 بالاغلا : ل نمهشلا جالا م الع ناد هدبا خل بلللا رشا دما
 وه ا معلا م لفس ناو بلا الا نإ قيقشلا غلا نإ

 ططس اود الإ معلا نبا مليش معلا نا م بازإ معلا س :

 هبونال اهدا ا ينال هينا مع < رمال املا ىلإ 4#

 بولالاه رج مع نا | مسالا هرج + هسال اهسا ارش نا

 كلج | يا ايل داكرلو ترالا اما د بنإل اه دج معا 1

 قالا مرد قروش مسا نا مع نارا قمقشم حا ياو ا

 انرلانءاذهر ىلا لا سص ىف برئ ئه اشلا مغ ينل لسملا

 انالخ هضم وس هناالا جدر الد داهلا نا لاذ اعاد ىلا

 اب نرايشملا هرعل معدتك كاي فاشتا# كاش ةعمالإ
 ثادام من كاك اذ ثعراعلا دب يبا بسن

275 



ةرصخوا ااوب اويممرا اهبل كلامو اا )ذم هيب رص رباوللاذأر| اههك ْ
 ا دا

 7 روعابالا وزلا ويشئالو نكلامءايحو نايملو كلان راالع
 ُ اهو بسلا املا ثابدصع ثم داعش كان هانال ةيضلالم

 ا ٠ *لسبا مريد الولاء مارا بذر اغءندصغ ل خاجرلا ايناس

 بالاؤالا مقئفشلا جاملا مارب ليشناوملب 0

 مشع كلاوعا جلا م بلل خاليا م منييعشلا جالا | "قيقا :

 يصغر مرو دبل خبال انا م ٌقيوشلا ابن يدلل علا ُ

 -ركذملا بند ولا اغا ذكهو هلليعع بريل رلطع قكحلا ظ : ْ

 بسلا ئه يرسلا هيسعدكذ لد: ءاملا ةييدغ جر ير ْ ٠

 .مس'قئالاارا اههرزو بح ثسا ا هل ئادملا جد ينم ظ |

 بدو :نلتملا انااههر ري الذ ول اغاهرج

 ظ هاف ارت كناكل | انوكسولو انبذا ةوردعلا عون نإ ْش

انوكسولو كذاننز لدن ل جددا رايس ل اجل ا
 'إ 3 6 

جالد اهلاثالوال ذا عمالا ف قلل كذارانماو : 1
 َ لن داب

 الز هييمللا تناكول اندكدورطس قنيسار لأوباى '

 نير ينل نفاق كيلا ترث 2 املا 7 ا

 05 1 ا ب ا ّْ

 1 لانستناهداذ عاش كرار افطن ماعلا ديلا ذآ عا 0 0

 35 !ارسلو هنولص كاكا لالا ايؤها ءدزن با اع وتتم اذ 2 | 1

 0“ ايوفدنع جدد للملا كللاناذ ان ل انما ركب اكن املا ظ ْ

 ظ تك ع نر ٠ اع امدرب | جلفس ناو دبا ع اهبسسا

 | صرف برر ساموخر دوب نم هيداز لكشملا ىيحلا



 نات ادي لكشملا جو رولذابلور الدكر بوكيل هانت ثا

 ةنخيبلار مرا امني رك اأن نيزنمب حاكنا | داطعرل امي

 جلال اضمن قلم عئاملاو امجسرت جنان تعب ككادابجو زم
 أسبذاب اد ريس اجر ري ةنناكملاو محاحلا فال اذ كك

 اديس هلال اه دبس يف اسبذلال عدتحا نضمن ارلج تناك
 ةدصعنملا بيرت وذ د !ءانج وزي ا ةنطممملا ةما نإ سايللاو

 تءارانتعا نعؤيولملا ملك ياادو ارزتامم بشل نع

 صخبإمذ جون ل قلطنال ذا ممدود ان صمت يار
 للعب يلا املا كالا جر نهبسهعو ىناذملا داش ٌسرحلا
 + ندلار عه هروادجو ن كانوفلب دؤاملا لاه كنالو
 1 جدد نلابرشلا ١ تكضاذي .

 كوئشر | ضمد عا نب نركب نان اعرشو !اسح لولا ءرع
 ع[ لمد هيناذلا هلمدعبايإرالو هدسو للسكر اقروا ٠

 , «توياونب لع ةدمولا هلزب هر هداج و هلوم فاعلال ثيع

 الساؤو اع مارحالا ناك ارشم نبدا ةرغدا حج هارحا هثلاثلا
 ١ درمئناراوأبعر ل عننماوأانبلا نعد !ولدعش ةعدارلا ٠

 محلا هلعللعملا كسول ندبالو اهيل انفه ضيا إل

 3 داعب تكسو ا هبدب نس عوازلا نعيلولا عللج داب جوايإ ا.

 اومكتنيعول مس ايليكوراناراعاخ بطاخلاو ةاملار دبدوجأ مرا معا
 « ابهلممنابناو جدال يف ككل ول هراع ايكاييدإ 4 دجملارا بالا دارإ و

 اهل سيلك راينا ان ارظن لال )الار منعت ل ذنب ظ
 *قلسعل لك يارل الدعس مالا عدد لعد جادذالا ايلا

 دال جز بداوسدلاعاا ةبلغ مدع عم نس يركز ب قلما اذ ١

 مولضع عسا ام
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 وا ؟نيهلا

 نابل كري عرار قلد نايل >رم لولا باعاذا ىلا_رسسع اجلا
 جددالاهبدد باعاذاام سالب هلبل سس وع دان اف اعاد طر ل

 تدوخ رعبا نزول كاددلبلاب ملا ؟نّلدحسال ثلابايلا وكول
 جدن ال بتول اكان العند ارشباهجر ن نا كذا
 ةيعرشلاه يل !ادبلع صوصنملا هب انرلا نال طتتولا طاقكحلا
 ادتزوبرطولا رع اكرس دك نا بكرم عدن 0

 هسوت مر عونالارا لبكونلا نإ ل كاذار رس راع ناجرإ

م ذر ا عمؤللا يف لك فان ل نان لكون نع ظ
 هند لل لك

 نر كاكرلا نعم ممل لّرلا عد زنا عصب ل !بتوتلا ع

يت دص:رملاب حاكناا نع ليل خادب او ادسلر هلع تعد
 ظ أت

 دوطعلا نال دتزي يرعب ةدامشس لا جاننعالواهجو زو لكي

هيد ىلإ ل توينسبد نت اهنايرا ل وذ ااه محجر
 تا د ايم 

 كيرالا رخانلا نالا زو بلطلا يب ثنا دان امؤونلاف ا 7

هلل كان اهنا اءوسل دخلو انك الل اطارنحا ذلك د ف نإ
 ظ من ا

 ةكبعلا ل اهحو زب مل هئااعو د نايا الا جو لس الل نمم كارا

 مب اصنالل طايح بوجرلا ايه مشر يمال ءذه ال ثرالاو

 اهل رهن لام براعم انا عنو اهب اهئ تاهناما ف رجه

 حاولا كيد اهل مالا عون نمد نإ طراشااالاو نيس جور
 جملا بايهشملا كب يدع ل تاقبالا مالك هدانا صان

و اء ماراطحا اوس اهدا رمل انباشنإ
 ظ يهل ون لوب دعلا كل لا

 1 الرد دوقعل نإ نعل اال ؤعاذلا دنع نح ادعبا نيملا ىف

ةيد اهلا ن ايبسلااللا بلا لانعلال تبدع هيس> سن ارثثأ
 ؛ ةصاّيلاو 

 كونا اسال دكدب ةملب باغ ماقلال ام ننملاو براز

 اللاسيقعه 

/ 

* 
07 

 ا
 ا

0 
 ا



 اثجحاكن ىولا هاراا ذا شعم داحلار ارش ادلاو ةرمس انلا

 هناا ]شب نان روعرع وعر هرار دار دا )داولا لولد بيسي

 انلا ندرطلا ولا ىو نلاو محا جونو ةشالذلا ر وعلا ىف

 دويل نلت 4 ثيحو ديالو ل ب7 ثيح روزا ارش
 ك اكوا دجر ا با بلشر وربما ناك ناذ :ريؤصال و ارد بلع
 بشع لالا هاما عد ل مكاحلا يع نسما ةرهصر | ارورد

 نلت ناب هنمنلاو ا رولاز ا يطولا “جانمملا حل انملا ةلولهملا
 مد دنا! ثبح ثردلاو ا جوزلا عايشه لادز قمن اي
 انس علؤخاو مالسسالا عيش هاك جد نلا كنتي انرخاح
 نل+ مواهب وح نيهان ةروكذملا ةلولوملا كيلا عد نا لعو

 اه وح عطاقل ناذ اراعرا ننعم اهلل اكداو دجال و اايل

 ابنا سو امجاكنإ ثذادل اند اداكاحاجلالا جول

 تاو دؤملا عودد طراشملد لاكرلا بلطس الب ولع

 هيسعلاب| هداولا ىا الملا بجيعام اعبر شل امون نايا
 رد ئدارل!نمملا كد هكاعلسلا امجو ى ةنولرملا

 فلا

 لا ملا كيب مار تعاسم انا اهل وال نلاةدشمرلا

 ٠ ثا دامالا اجو رسال نئك ف وثوملا نالارظع ةساد ارث

0 سبع اهدرطتانلا ندا اجر زاملاو رهعا نا ملغ ثوذوملا
0 

 دا هامئارشلا لمرلا بايبشلا ىلا امبعو لن ناصللا كضانلا اذا

 72 ار هئائيدمو زئاتلا ةدلو دس ثرشملا ٍفارشع

 3 م تيه تاالسم نانا هلصد امهلنع قلع هو
 ابصمل اس رمد اجو ريتني كنناو لدمالا ةرع يباع حدر

 يشئررلااذالخ عاجلا. ايمن هل الولا هناي جن ارلا اع اهدنا ىلارم



 1 ظ
 ظ 1
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 ظ
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 1 ؟م: 2 0

 ا
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 كوكي لالا ىاللال معدتك ذ كابس فاسو نيندلا اذاذ ٠ ايسننلا هيد هاه رزلالو ؛ا0لالد لانللالد ان متنا انج ظ حاللالد مالا با جا دبغا نال وال انا يود امرلاع ظ ودور
 ١ كم دئلر كلملا كلذ اخ ةارملا كار ”دقل تما صملا نه

 | تدهاش ة رفع ابن جدران نا اهل داجفإكخ سر مالو ىلولا

 ةسالئلا انعالرس لرسم اليو رئاون انعش اذا
 ةيلعلار ارا اليوإ ىو ادب سييلالبن كن ركذ ةارما ىشر نجح نإ

 كاكاذا ىكذ ءلاؤنك امجد ثناالدر ككتو ةيعرشلا .

 اجائال ءاوككج ادب نرش ف تن اكاوس ال ءااضملا ةيلاها لد

 ١ ,ظولدناجابشئلا ايلعا كب م25 كاكشبح «لوخل اربع
 ملام دود وه راجل دعدللا بد ايلهاالو ايهاذلا دودر
 دخلا ةباع دلني لتخال ةنداعد هامددلا جددبال

  *«دوحر ملربل اهيرنا يل رن ءاوح هنعا دس نايف دلل رع

 ناونلا لانك نلوم هع ناب تكون لرمننال نانا س ناو
 ماعاراجلد | اقش | ةوخاك جرد يف بسلا ئابلد ا مئاحا اذاو

  تثدالد ىف تس ذ اثلاذوا هدارلقلإب مدلل ثل دار نكرم
 اجر زن اننال :ثيضر تلاثرا سمح ١ >و لد كتم اش :

١ 

 بدصل يدوزيلأ مكتددحال تنذارا جدن الا ثسسروا ٠

 مغارحا دكذ هبب نري مولد دجو دوو اه انسر طرشلاو

 بايب مهبوفا اجد ىلا تيئسن مد كوذ املا كرامتي ل

 متن طا طا صرحإو قش ! نال سيرد! م خاكشلا

 ؟ينووفلاك_ يش فل ايوجو مزن اب نر هب نبي ةد ايدل يملسا

١ 



 لارا معايحا طزاشبت ك ويسدملا بيس ايلر ان جرخر نه |
 0 مظردا يضل بسلا ايلر ا«قلذملا ةبصع مند :

 53 ”دارلان لكلاب د, جرحر لك ةمصخ نم دحاو طاش *ؤلطملا

 نع" تاانرنإب الاكرالا يغادحر نال داعب ندع بد مارد
 ماماو

 ناد ركذملا كنزال السهر اي ب ماس هوجو ذ
 نحاس ب

 0 دعا 8 دا م

 عا
0 

 م كاذ راحاداو

 47 جوزاال ةئسلولغماجدنرلا اايجااماو ليصفلا 2

 مارلا مطد ةعزلا ايئاثو بن كذاللهبعو كلصع ئرذو ا
 ١

 كوقلاداامتطاخملا دانغاب جرخو جدخ ن ةنالو يضلل هب

 ُها لكلا تيسر ناذ اهافانش زن نيح 0 ضان
 مالا
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 *تلجيلار سلولازحا لا دنبلالاهداجر جاتا !مانهر ناسك ليها ٠

 دلل بريتا ا هر أرجل أعيش داي اهل نا ماذنإل نإب 5 ' راما
 ريهتللا تلو | ىئسملاووملا عر | جد ذلا مس ا نع ثااسد قلاب

 2 مدنا ميكر تريبنار ثر انطاولر اهدا ماد مايزوطمسب
 تفلياذ|ىبثلاو يملا رايك ا هر ارجاع ىف يورتل يماؤلا

 .تكللذوإ تببصر لؤقل ناب ادصر مير س الباهر انج لطيبال ظ :

 0 ىلذو نكذلاك انهرلا ال دب ان كفن نا هئلالدو ظ

 ظ مذ ةرؤرصلا 01 ا ال بزل لوم“

 حاكيلا مسد اذا رالا كلا# غولببلا دانجادل تذيب 1 2 لل ا

 مالذي هر مال كوخدلا لل دس 1 00
 بنمحيبد ليسو 90 فلسنا, وا ةلوندلا فو

 امينا
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 لا عب له اوييش كاودا اهل م ونسو ا :نونن نع يندم

 ماج ناشر معلنا سس حاذ اهدحاا يجو زيدا اهاو ني
 2 >سهار ثرالاو مهلثرا ث سنن ةبصولا فولو يعين
 لاس او هنبا م ناملا ءه ىلمملا ىف ايلرالا برشا ن قكتذ

 قيؤشلا| جالا مالع داو وبا بالا ةرؤصلا ق رادند :

 ربع عر زن عمن طراشمر ناني مرثنألا يزال زحا ألا

 ريملار [دملارمب بولت لاو اوفل جر زلا كوكي ا دحلاو بالا
 اذ حاتنلا اعاتل امركترزيالد ةرابغدلو ووصل لاذ
ملبقو ولا اجر زرااوسررا فكروا هولا الانا

 اه
 اسنان اك تيسبنو ب روس وع ككودوا نيك ر املا

 باين ععب بوث جوزلا ةييذلم كاوايزلسالا ةيرزوبر
 هانا كاذول يح نعابشمعر نع لدانولعر رزفتل رمل

دهر نوكيا تيكينم لجر يدك ران
 قار ب ملعلا ممل ا

 تلبس ةعاهركذو نالذوانالذ فىّجو نااهل لان

 هايم نعل ا فادح ىلاك داو اند ما نعياولااهحو

 ىماركت وشمال و الذالاو هر قلد ن ونصت هلع اججارم اج
 !كيئلركرب ل لا لع نتكثالل لازما نم ميعملا زعايب

 الع عءاهلر ملا رك نيربالئال او اهلشمر#م هنعمل
 ترهل |يبلاوب ملا لا هلال نو لحاشملا ةانخا اما ذه ار جرزلاب

 مو“ اهسطعراال ان رذاهل ناس > طمد جرن! اًيههإعاو ربما

سسل ذااهب اناراقا ددما> او ثرسل جحاكنل !مامهازلا نول
 

 - واللا عولد سر نا دريس اللا نم ي سنو ىمسملا راعاول

ئل عال تولكسلاا نإ 'لالدلا بر نال عرارالاد ا
 , , كلا س



 الازم حا تلكش اب ردع جرا اجد نداد ارعرا ديشلا ل نو

لا لاك ذاب هرم يشجب املا لاذ صر عمالاو بد ١
 0 اًناهاح حد ن

 7 كلل اطرشلا تلح هاك قئاانكذ هه كفرعرا
 000 يلا ل جراما ناي ءانض دن اد طكريلا ردود 51

 نا نعي ها لولا ىلا لومرر ارك اد لاه ا

 ةلليلاواددملا هيد طافش ايري ملبملا كاكرلو ناعو اال دع دوك

 ىايدأ نم راما ىلولا ىاعاسب السا كا اهلاذ الخ اجرح ىادنع

 كارو بتيلا«نونل ل توكسلا نوكبالاهبزاذ ديب لوو

 انتل ودرهو سيئشاو | ةحاجر | ةيعيبخو | اميل ران ماكنت

 يحئرنو ؛اناكبالا دا دعان عن جرح أها ديد اينعي

 . اهو ةيييح نك ندانم دركي مذ ه«دحا اوسلع الا ناب

 03 ينازل مني و >اكيبب عم اني 1 نل سارا ا ا

 . كيلو دار بح اعلاف الخ نداسلا ديعانزلا إسم ل انكر ١

 / اتزركتس للك مانم ركل راانالا ده اادملعرلئاو | ان مبس ظ
  اتماكحا +نلع يح نبشلا يقروإلا عساشملا نال مبجلا دنع

 5 ؟داعراركرلا دب ياس ال اهان د درك نمد ؛دملاو بسلا« ]

 : «كشرعو سائلا سرإف هال دملا اهبلع ممذار ثجرحا ا ذكو ظ

 كردواايب طوحرلا هند انؤلط خانجو أدب الذولو هيل الذ 0
 ظ د نا ايس كارحرا لا د ةرلخلا دهن تابوا ارا من ياكم ظ

 ايهاو ةقينحإ ةيبادحركاايبإل ةردلا اهنلاع ثبجو دار ءاكبالا جو دن

 0 ىدإ# هلو وا بسم ارا يلو ناك لجرلا واه د “2 19

 هيلاري وا ةرهسصملا هع ثنب جو زيدا معلا بالذ ةيينعل نم

 نايتس لف بجوز داذاع هجر ىف ؛ربتلا كادشسا ٌدفت

 وو معي

 000003 صعبا



يس دون هيسدخن نورا! ةونمل ين ئزع جد طنا نلشلاو ععبإ
 د

 ىيبعلا لبا نمؤر وصلا هلخا هيلا جو ري نإ يعلو اهب جو نين

زل ل طزاشسالو جادنلا ذإ ص فولو انكذل حا نارا ٠
 رعلا نن

 ا دالث م هللا تجو ن لوطن نا همشلك لامي عبع لإ

 هيب دهر ونإبلاو تنايجلا دن جاكنلا نإ لص دونا
 لنج ر كايد كاكا ذا دحاولا لاعب لكلب نا طراشمال و تلاحم

لو اس اكداكابا احر دك انذ ايم
 كرر لايصا ادا. هايل 

ام ايلي لاصار اةرؤوصلا هلع بن جو نيب معلا ناو
 كلكراذا 

 تادمرإ وو املي وا نيل الا نءىلووا هسلتت ابجوزن ناالدر

 الثربع ا لاكا نا مايل وداد كوالا د وعالر لخا .اج )دكر و

 اهعأ
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 ٠١ ند

 ف

د مايلروااباوضدو
وازحا ايو شن با

 متبل 52 باج اليكو

 : ١
 و

عا ديد ار نيلباجلا ابلوشنو ا زحاآءانلوضنو .
 جظدمادإو 

اهودا ارخا اكن ام نحاملاناهطب انما
 الغار اساونا اه ده ي

١ 

و ردا دم دلاو هنبا جااوبسا خ بالا سرايا
 رو مم لودأل--- جاك بززألا

 <« -كلريونالجالا تاو معلا حاماذ وبال جا تاذ بال

 هاون اهولس جبال مهد بونال مهد بلقالا بزئالا مم هرؤبو
 نجلا مع هيب ثلا هت بسلم رص بو |
 تايملا بليز ةرحالا دع اجا ولامن زل ا كرالاولع ناو
 هينو ماي رمال اك تاضئلاوئلابالوالو سيبعرنا لاب

 كاخأاو

 ٍقوملا سيلا نم 0 مدع دعا, اكن يلد ى مودوطو مايا ىإو

 مدقيلد بزئالاد مم بالا هلبصع ثيم
 - يادار دبا انه

 بيشلا ل بيلا مزذ او بسسلللا فالإع اميبصفن يو !نالبإ ىلع
 ةةراونمملا ىلا نإ هدم | طهر ةدالولا ل سطاد د ةففشلاا| ديزل

 مىأ زلعس ناو“
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 رولا عيرمركدتزن امعبوولا درع لالا ادب زد
 00 هكرساسلاا يصعب رركاملا نا قلااغاوبا ككذك ناصع

 1. لب الرلال تسل ا ةبصع مدعدلع خيرت اع كلسلا هزئلات
 ا ل ليسا | داءايب مولو هسساز رايقعالا ماهالا رهو كاطلرسلا اهجاكم

 | 22 اةدءانالا عرج ميعاد ر ماطلاس مح دك ريخد ربيع
 2 لانه يب انو نإ ارالرلار بيسلاةرصغ يا لكلا هدع ناز

 ماو نرتريككا ين اعمإيف كاطلسر ذاوجاجر ز انزنلا بذل

 0 ده اذان اكمل بانوا مادالا مرع مهايلرال نويت لنا ماين“
 0 ادهجيدك اهملا دك الرع تاكو اهئ اكماإ كاطلس وز
 طيح لاو نلكم كااكرلرركرملا دابا الظن دلل ان نوع اذا
 عض ل ننيشرلر والعمال نان االدنال نست مين اهل نب ملام
 ١" ءلسديمللا لا لسعلب لع لع اوتكبالا اعو اوفكاركك ولو لدأو
 "1 تاكرار ةلوزوملا دابجا لو بالا نملعا مرذ وتلا راع ثنيبغ ناذ

 :للذاولا لع كلما دانيل ايالد دال فلابد ا امي تءاكو اةوبهشسالب 00
 تلد اكان ونبش ععادجو زيرو ل دعا جاويسنل اهرقن هين روك

 دوفيتلا نغانباببهر اوببإ ةرمبشسلا دراع مدل حاكنلا ىلا نحاول
 ( 0 تدرتلر زيرملا نا سفر دماج ملار ةئانل اور ملا !مسنعو ا
 0 مااهلسرلاجرلا نونشتكاصلاوحانازثو ادمالك ان ويهتم ظ

 كباشلا امين: إغ تائصملا ايقير ةيصرد بانا داع الكلو ظ ظ

 اماذا نال شو كناكاركب ارب ذاب زالكو عمم كلن عدا مكاو

 0 عياكدادا عز ا داج ممدحارلا لذا ابسرجر تيرم و
 1 عضارا ور كناكناذ نال اقف ومال رس عووابالإ دز / ْ

 بالاركو رس اهل دذاالذا هيصورا باملاالا انجو زي م

0 

| 

١ 



طعر راجل نيو دجلااب هيسرو
 راب نب نادكذاع

إم اهيلر اهجررب عشابب
 *لبانحلا عمد 0 انب 

 اكردةرزسب ثند كرس نح
 الإ نااوادبال م

 8 دامت
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ا
 

 د
لا هد امياهل حرزلا هيد انبذا طربرتم

 , سمه ةفرصملا عق

 ةريصب عك نركز بص ام ءرعو بضلمو هسلماهل رسل نإ

اةيبلس رلمبالو عر زن اهب
 انبر دا5ب تاانيرربل

جرخو ندالا نإ ركبكل بث روا ميسا يطور زي
 .. ديل نال رخام 

ريوصم العم جاكنللا اعاهراشا
 مل اين هدا ارك ةربكرا تا« ة

يرعنراءل حاره لو مايا ةيردرا
 عاصر نغ هانطحاو هداك يلع 

ءرعال ماو دكر يشدو عو
 ؛كرايبال :رزسولر بن ا

لد ايقافل زلال ككزإو لتدنكاشر إلا
 جامد اربنر اجا طترا

هفسرر  نونشرا شضنمل اهملاش ريما
 فما هلام ي اهبلر 

 بوه اداعامإ جد نيداعيد درشن جدالالاد كامامالا لإ

" حتا عندش جوز نادشمر ل اهل
 يسلم

اترلد اذطن نسشلا كذا طوشسو
 نالاهذما عدلا ن

الد اهلامدإمروت
رزب م ةيمشر لاوؤ ردش

 اعيذا

دار نإ ركبلا تداضي ىفنلا نارا
 اياب اععيسنملا ج



 1 ياو

 ةفدتطلاوااهجر زو قئمل اما سنا اهلل اريننع عواا
 ؟الد ادهنيصمت صدع نان ل بسال ا ةربك امش اييبصخ برت |
 9 ادوغتشم نإلولا كال اوببا الغ ةالاوملا نإ هدو ثءاوملاك

 انالربربع نءاهردعو بالا لع نال نب مدلل ولاو ننلملا
 <اانبالرلر عين ند دار ا ارك كساكولذ حاكنلا ايغ
 اهنعمو ذاوارب ذإ هدضعبم امن ةنردسو انبالوعاه رح
 ىيددب نا نلبرشلا«لياقن مقل ةيبلا كامن ذأر

 يبل اقنايدو نصوبل ا كئامنم لوقو ان؛/ذا اهجاكمم
 افطر زةكرشللا ف نكترشلا غدا ةرطسلا دف زا
 ضييشنلا] شيال حاكنلا لال رم يبست كنجو ن لوفبالو
 ملال اكرل ك<يتيردح ةاجالاو عساه ال مازإملاو
 انهاظ اوس انس اذ ز | ل سم هر ارداكو الن ظازملاانلر ا ئ

 اسوم نبل ضع نئك'بالولاتاذدصن نضناؤ ادعوا
 قسسنو لذملاوء نر درلو اثم ماج لعرو هالئدعر اوس
 فهو ئطْمضسٌة اع بثالا باعوإ رركز نأ لنعمل
 . داوكلر عاتللا تلا ىف. امر فل بال عطنا »

 ددررساب هزمحارعر دذلرأ اعملجر ارمللا فاس كون
 ؛ارلاوإروكزملا بزفالا لبن مو !اعتايلوا دنا ادجو ناطوعر
 متاح اهجو ررا لاوس بزنالا ب ذعالبدملالا اهجو نول
 ةءتادلار دعبالا :نالرال ذا جاكنل عب م اهرطر درجو عم
 وح اج رد نإ ردن د ابل عئاجا اذار امم قحاره نم عم
 عض نتن مينبرا ماعافا ةوحا ندا بلدا ونال ماع

 الرادمع 



 فرالار ممالك 'ابالول ا بيس درجرل ممرحار اكعد كلا

 ظ اذ جر را ابداع جدلا ل نيونلسمل ليظدا دل
 كروس ايلوالا كا اوخادس كاذ نس اذ لدضملا نإ اذ ولسا |

امشنل ميدي مساجد دل مملك تلطخ ةجررلا ف
 مسمر 

 هعرعلا تجرح نبوي قيس ناد مس عملا د رولو قولا
 م عر زلا ميه ممدحار لكل ءا مقل كنس ذا دق واهجر نر

 9 هيباوعن ذاب امالولا لداكىلر نعور او َديِعل

 ثبع نو دانجز رب ا ثادامّنتعن ماتسح ثدزا لد

 هرفي لا همزكلاعربا له رلنابسو كي ررها ريكو نإ

 ءاج احرز عمبا بارزلب كزملا سر مم رع مان ب

 موشن مزود نع يبر اع !كرو للك وارشملا انلالا# ما رعنالا
 كايرملارع ىرللر ءوعران اك ارم ارعادرايب ١ ههازلم

 لبكوسلا نإ كاهن نا كردبو جيد ذألا نإ كاد ذا لد لكوب
 ا'يعر رابجائءلكوملا ان لاهل! تيدر انبعزلاستت سندا هلل
 بان ونال ايبلو !درل هررغراع كذا نمدبال نئك هيداز ويل

 « بشاالذ هيع بولب نلت اذ كك يزيب ريعواع نع
 ما ااا نحاس ب لكونداع دز اهبلولابب نإ
 هنش اهين زا رز ىذلا نال ليكون دمل هيف لانب لاو عدلا

 سالو نزيل 1كوملاةوند !5وملا ند لك تاع

 يرش كيداداو كذا ينحا لال بأولا لكوب كا لذه لاونازإ

 ابر زال ليرل نمل اببعر نشيل ريع داع إو لبر
 مدرلاو ا اهكوللا ناادملول كذان كار جاكسلا مهامجر ا
 هند طرشم ان دارلا لذكر نإ طراشمر اقم ]بزلا ءايبنا



 ا 9 ىلا ف

 ابجوؤدا لسور ولا ب الر تيش ىو ركاقلاطم لرترن عد
 يعرر ؛رع نى عشان ذهر ادب نجر زل امِزْوَحَو هيشند

 نازم نايؤل لاو لذ نم اّيح كاكول صوم رع نيمو
 جدزلا لن عا ذا عر انلا قكم ع لالال ءاجد زلال نيعارتس
 قئاوترك اروع يو جرن ل دايحالو نالطالا طكدتتم

 لاي هعو لن ف ثيل ملاذ صوملا مالم صولا ابطل عؤلادد
 تن اروصب هوئرااءّؤص جرزي نإ جاكنلا سولو لابكرلا#

 بفسسلا هلبا جد ريكا ]جرلاو دذلعلا ىف كودو ريخ
 باولو تاتلبكاعل ترؤ |ادبلاع ندوه رزصل هوكر

020 

 يو. .._ساجإلا بت عماادتملا نار عدا زن إف طراشمل الد ددلا ناره
 33 اعالسأ هول الط كالذ نا انالذ نحو ز نكت لب لويذلاو

 كدا هيوربعو ا هعشلب ل ثني زا اذا مككحر ىلومو مع ناكل
 عامشالازإ 5 هسه سادجو ئدلا بديلا ان ذا اهل كيوي

 مائل ىر دامل دلغملا نإ لع باولو هدساقن ضانجبو طن ل راج

 يبعد عوانلا كيينن م نحو انادد ليلا كيو

 نيلامتع اطراف هيا ملح مال لاذ اصوع ننهرلا هع ىع
 بولا دكبونالو لجو ْردم لاذ صن كلاذ تادرس ٠

 -كوبدلاو . : 3



 اانونوملا نولسعر لع كندا اهلابججرشو اهال وطب نا داذإ كودالاو

 دائلط هرم لا اه روع نإ له وس كااىجو ن ةارا اذا هل نيسلاف

 بش رمادإو لا دار عنك ولدا ماحرا كاكداةيع داعب

 بءااداقلا موصل ارسل هئنب ا داجادجلا 9 باللو ةيلكلاملا

 ابلادبوبشملا اعداد اذا هد راجالر اهانهرريبامعو

 ةماثالا درع سددعللاو بوبولملا اماس اع دس ربو

 ةءدصا نر !!نكب كلاكاوئس ةنوليملا كياو جار روب
 تاس كو نافل بلا وئبجادجل مكادلا تتذكر ةريط
 فا ١ جاكلد بيلا رعاقلا هيسجا اجا ايطبا تال دا

 لاحردوفك ضير اود بيلا عاملا مازحا راودو | دييباز
 كعوبارزراكب كإ:زاولر تكد همللسا انوا هلشو رااهبب
 ىو روبمثملان كيصاغو ااهتانرززو تسر ول ا هازح

 _ ردكد نعش راو ناداعرجل نأ هر دملا شرد

نشاسملا بانل > ملدا رعالن الاد اه ان ز بركس هنا
 ف

 تاراهرج لزحالا )و اننل او تالدر انلا دحا !ذهوأ

 انرك ذل! دائما ف بالاوج !هنر مب دل: زتاناهانز نري

 لا زددنب جرتر شواو مر ويكرر يهم الابجو هر نإ

 عب داع ديساذ حاكن نإ لعرب ثلإ+زاولان مارح لوب ؛راجبلا
 تالطرا سم ار مش تااززع دما كدي هيلش ميعارا هيلع

 دلولا ب نملا اجحاكملا راما 9من اه ارا .ض ترسرا

 تيلي لولا ارك معالو ةربهسن كااكدلاو ددلا كن دو ب
 تبالارج وبال ايزلا نإ كش امهر اًهْوُئااس در
 مدع حامل و رعرب تلا الداب ثتااكلامشن تتللوهو

 هج



 ا
 اهواعو ركذادل ثرالا اهل مق لشلا معلا ما الغ مدنب

 هك عينت لا ذاهب لع مرلذ نزلا ع نبال كللا مس ديسانوا
 لويوشملا) كد ات تلغا ذا بالا مدهملاد الار هيسرالونع

 لافسإرإو نبا مي نإالاوه ادج اكدايل ول يصزلا ناسيا غلا يلا ذف

 الاعور ثاربملا لادجسا نذلسضاع يرش ا امال بالاطع ايس ]لك هرم
اًسعاكن بوري ىدلا وه اشولاذ نبا ئاالو يااهل نيه نا

 

 بالارلال هان نفر يلذ يقلاتمال ىسئرشلا بالا :دارطار

 باهرا سنان اكلك ابرططملا نلت اذ باةرعال ىازلا

 يق يوشلا اهنحا باف اهسسإلاهزحا نيش ا اوحاد
 معلا اع مدن بالا ربا دملا ثلا ناو ًاهيسسالاوبلحا ايا
 لادا« بلع نءاو معلا مرائمد ساجمالا دجلا كود هلساو

 لافسرلار علا نا سدجلا نارعر ىعلاد دجلا دج ون  ناذ ماعم

 " قيدشار الوْضْر !دومنم تتذتدجلا مع م نان بالا عزم
 قيهشلا مينو ثباو جالا لاك هرياع اعمر هلبار معلا نع

 مدهنو مهديعرانزلاو عمالاوهءنبار يلار هلبار جالا

لا ايف هوع يسر بردالاو دادجلالا نع بزالا|
 تثار جا

 الل جالا ياذا هس رخوبو هاف ر ا هّضالْملا لاذ ممل

 لل معلا ناو هلم بيزف اهنا نيزشللا جالا يانبع مرو

 نأرع ماللدجلا# ل يال وال مالل جالا نا ركز
 ىهو الجت ان يم مالل حالا جد اذا كام نغدابز

 . حتما كدليل له نانو ]لذ ذا رز رادع
 عدل ثرحلا عم عدبو لانش لاح رعرهر رف نوطزملا
 ميا عم بال جاو جاوي معكرملا واع بزشألا دور عمرمدالا

 ١ 1 و 4

0 



 بلع مولا سزلال امد ةبلرملا نإ ندللا راحوملا دسبلالادارملار قييم
 اما 2 رحالا حا سيظل داو ةرخالا ةنحنال دارماوها نه نا انام انو
 ايل داما يح ىلا رسل منها ني ونا اظددا نئك لماما ان دهن الد

 ,”ب (ر أل يلراملا باد نم بيرقاللا ميلا لا إيع ياسر اهب سلا

 بتال يدق الغ هين نيخااو جاكنلا عسفلالاو بجوال
 كا يع يدملا نعل كلونلا سعت ايبكر لعاب بجواما بابي

 مب دلعل ا اعلا ةيرحلا,لوفلاو لوالا باب ضير < داون

 مس قدرلا دعب انضم ا دنا تلان داالا بجوالا باب نم بدال

 اماررخاوهب ديييللا نايؤهو تائوكلا اع عالطالاب هزؤلإ

 راع ملا كت ركرهو عمرو همدررللاوع جاكت ا كا نسم

 داجازاو رعد كت زا رمزا ى اسراطادنو تكد اجا كان

 جاكنلا كاجا لاو يان اجه ريس روما ا نموذ ددو جاد ا إررع

 رهارهر ويجلب ب هنن راك ند دبش دئعو بارض و

 د رشم زامريملارباوشو ؛ريبلا دحر ارهجولغو لجو ؛روملا
 ههبومن ثشراررمثالذلا ضرك نانهودروملا بوك نإ
 مدا لتملابر ةونالإب ىارمخ كوذنودملا -ارطال ةرادس ل

 دعانو لرش يدرلاو ءهلمأول ديسماو كنبال بالاورملاو
 ا

 كلر ةداملاإر |صنل ا, ءاضوذ لوقو مهلردال ةظالثلا ره

 ةعبصلابصبونثلا اعدم تشث نزيلاو لمودب قلاعلم لب
 دلال دبوس نإ مرن دركذلا سيرا لوط نان داملا وا

 *س لكان يذلا :ببّلا,ضبوقنلابدارملاو ثلاسراداح

 5 بل !كضون كرطن لإ نش ةناجال جان اهرشو هون انزع

 دل جراج مر نكد رعر ايرردا بج يف اقم كذلادا دوما



 ىلا يد اجادااملا ذه اهدحاب هل جردرلاها جاكنالاوا عر لالا

!!سصنوفنلاو ىلاذ درا مالئلا لاو *لاحا
 لارجسا كاك ذل داول 

تكاهاعاو رود لادرويت ءترر #/|ةيربلا
 فاوئملاليكرلارورو

 ينثر ل تردتلاب ثريبش. ولذ بلورعملا لزم لاوكت ند يلا ٠

عمار ليزلاالئل اسأل 5 هدالكي؟االذ ارح
 و

يجامل ١) مهللم ايلوالا لرب نه مهراع ل ياينطملا الي
 

اقول رتزك مانملا | له ساق |ذ١ | ذه مهمل نزع
 ار بل 

 بوس ئاؤرزلا لشر هالك لن ءارشحاو ا

 ظ هع ] دنرقف رئذان تع اذا اهيل نهرعنل لذ يبدو !:ة سس

ولاروجوويذ رم كالا جو ذنول نانا به امنا نو
 ظ هبع با

فل ميقلاذ مرمع له الاون اكرططو جاكنلا جف روملا
 ظ مس ل

 كار رشم تاذ كاان ةارملا لا دكاه به دس انصب انما

 تلاع تاكداو يربالاا,جاكن عب اعذب لعمار

 لاما منال الا نسرلا يف دأهانصرءيدجل امج اهل فول ا اجرب

 اعلسلاو اامبررزع )دراعه ناو رنا دوا امبلو نذابالا

 الاي !نبمموو روعانإلو ىلا نينجا يون ءااثدلا كندر نحو

 1 85 كاربزونلا ام! ذسايإومو !ذاكر مادو قدم اءبعر نار جاكي

 ١ هلالي يارس مان مدقمو يدوانكز مالشبإلانالوب جو

 ا تاجر زان سطس ادعو زن جدلا كأن اهل نعد ادا نباشلا ون

 مدئار سيلا روم رك ءامر تلد اسي لاعب منار ربما ها ذي

 دان اهايبحا بعد ائبثمالا ماه اصر سيبالو يابا رئن مدا
 + ديالو اهولب «رئمةارملاو دكذ لع دببغس لان ان اياعز نم
انارشاعلاو بلم راع حاملا ناك نمرنم نإذ جان ا

 للم

/ 



 رس لال ليصاحلا باجي طبارج نال نك كحاكن كذا دلليدر نا

 دوعلاو ص يف رس نأ هريكر معلا ايالدل | مهل اندم باه اذهر بيرد

 ردلا) ؟ بايام سس عيا ايبلول ىف درشالو لويقلاو بايإإلا يلون

 ارم كولن ادا ءوطاوملا لا موطنا راعو هركذ مران اريل لاب

 يداراعو سر دا اجر زبالذ بااولر سلوا نس داداذ اينو وأ
 نها )ل نكأ ةلاطيرلابحانع هلاث امتيإ ص انبذار ادن ذانوؤلا
 الا عايش ا تاع اكسر عاقل ا هيلكاملا ناننمإ

 يتكرا حالا روش وكان اءاوالا رع طورطالا جو

 <. لاهل لولي اا ناشع ناعولا ثاشلا رانج
 0 دسلا اهل اوفل جو زنا ن ولك

 داري سرنا سار ناس داع ناو

 دنعركز نلزب لإ يشد اهلا شد تامل :

 يمال !نؤئلان اهكعبو | طورشلا هده ثا دذذ نان نماثلا

 اليا عوسالر تثاذد رئاذ ةيقكاملا عمن اع هيئيطرع ريو هفالع

 طعانباؤبمسو بهذملا | ذه اع ليبصلاو جرحا نع ليسملا زوزو

 ردا ؟مادداودلاوذ اه رونملا ه به أملا هش نف أ

 انذار ا ٍبحرْسورمنؤملا مالك سراخو نان اناا
 " ايزكبركلا ا كاذب هاد دان نءستبلاو ركاب قلوند

 دارا اهيا لامصبونل ب يتم اذكر ابيها دصلاو جوزلاب

 - دذملا تلدرب لكي قبلع دبش اهل !نيا نابامجلت رع
 ا ريدل |نساع ىإ نرلكسل راوملا نإ لناصوفل لشرا

 انوا داربومل نام انو لامشلل 2 نااداو تراطحو كب اعمال 0 ٠

 امبذال ميج |ااووبالا بريصتنال !باموطت تدب الذ دقعلا ! ف



 اهانر - جدذالاهاطهردبنا جان دوغ ىإ زن ل اهبارل ١

 تالئجو ن مم :رعبر نونه لاو كعغاعل امبلو دقه اهانمر ب

 ,هارهر عال دركويذملا لال جرا ناهد نكتو ا نكي هولاء. #61

 | باطما هتكون تبا

 كل اذ كت ىلا ثنغ> املاح ب! كاكول امبسلفد اف لون اهب
 ساناواممرجالا رابعا رهاظلا نيل انني. لا 4

 اهب لانا لمادا ةيدتاب دا

 ظ انهي امامه سؤ رزوب راب موتك ةررملا تنيعولو مكين

 يشل افنان ذاراهادهرالا دحا ادجو زياش تلاها

 8 تبغا هيد ىفكيذ دذنلا يل عبوفل اباواددعلاو جوز ١

 0 * مان بولر نما عر زلنإرخالجر طرت ةاهاو ركيلا يع ١

 0 لا 1

 0 ةالالئااعرإ نا لدكرنلا ارخاتس |غ عنطماو بسلا سايبر 2” رتتمتكم
 2 اههارارالدر زكر رن لااهلةيصولاةاملا لكذكز دالبوح بل عايل

 1 يعرلا رتل ل اهبلعيصوملا مين يل اهيلاع يصوملا نهو ام

 | #8 اذ "دعم حصص

 5 انانرؤعا لوف قتلا ةةذديمال ات أم جاندالارانغ

 در تال ةهمل إس لالا ك : دوعلال

 قرح هانم ماجا صمازع اع ماكحلا ني كو يكمل بانك

 0. الزاد اهترطم بباع مكحلاو هئنبا غد د نءيولا ظ
ْ 

 ش م«ايجو رو لد ذا ١ ؤالب اوزان ا يع ظ

 ركن .ؤيرطن ثلا عن امل ١ عئاما ول ميمي دربماملا 1

 ا 15 - هج لوو دس قيمت

 ا ظ يلا يأ ىو مال جوس اهل ذا كا هوا

 كاع



 سبل لار لكربار ريهشم لا دري ثلا عرار هراعادبل يل رالن اع

 كدا ناد نكداع وبال 1 انهشلا هزه نإ كرن داينم مهو مايل ريع

 متل دوق ةنعد نإ جرذخيا] نفل نلاخ دال 0
 اندارراوحا ل اهرع اعردعر مامار اناس 4دحاةارإ ل

 مغ راش ال !ماونتآل !انل ذر نه كدر دما د اهرب
لدازطاب ديسو ةراعاملا خارهاط جاهزلا مقانرر

 جدزلا لعا

 بدهرماع دري متل فور جد ادا ايمو اهني عارئساللا

 احن نان ني هب اذ دود شوط لابو نباح لإ
 اهحاَهُم مث لإ ر ءاعوفمم هلال م>اكد ضو مانبل اهلر مل

 الة رذسأ نيد اش ىلبح ماه جو واو ةدسانل لو رش
 الاد وفلح نريعنيتو ارب نهايزب جددداديلالداعل ٠

 موسع( لروعإل يغش اذملا نا« لاو يملا لع انطإبا ذل !رهارج
 ال لولا امجو اذ ةاردا جاك ل وتدايف لكرول اها هوتتكز يع

 «لارشال قبإشلا كن ذالإبلكولأ امهر زي نإ لنك لا ىزلط + ١

 ثبع ءارملا كنلك اذا آمآممر نعائلا هركذ تن ادبلاع رجول ا,

 رمل ونكربخ ادعو ئه ول زاجل رفاونل ا عذ جوي.
نكر يل ل ميعاو يو كعددي ىذه هعوزن )+ اذهزع

 " دعبل 

 هيداططر نط اهلارومك لوتس ليغ ناي
 ايعترن او رئاككةرباو ايهم

لا ل بإ ل يرإ راو ذو نشل هديب
 «كنم لا سبل ءاليسا

 يبرر ه1 ال نلوتكت رسل لاساهل بال ندراو مالتسسالا هل نانا
 2 دهايشب ةراوع ايو رامجلر لاب ةئل اهةرح سيرللا اذااهان مو“

 مسوهبونب اريد نفنيم جوا ثالث لولا د
 ١. تانيلرلا ازنولا ثننل الرائب ما رك تااكاوسو جوزلا



 سمسم همس

 ماتم"

 ازغ]وكبقيو هيلع هنسبا

 اهيرارلا لون يف جيني لايونلبع لذ ناكر نا ةهاشملاو اول امهذنت
 تارلا هيلغ نإ رفا رلد مدلكار د انيشلا سلاثدال عماملا نإ
 اهلا بوزئالامأ اع يع داولابو جر زلال تلر هر ولع حراوزلب م
 ازع كيددناو يندلطو ككاجرز كاكتءااذذ كجو نا
 يابثار لوال جر زل فتسنو ايم نكذ لسا دين كد داو

 اًنالذ جوزلا انملاط ولو رجاوملا اسنيلا لسا هذه لقتال نإ
 . اًضويش يطارن لا هاهبلع حو انيعر كايببسل قالطلاركتاو
 صل د لنه كاجو ز تناكاوب/كرذنو اهجاكن وع ري
 لارعد انام كحر ز الط نم جرزلا عنا ول ادانهو لوألا نم

 كالجدزلارر +ركذ اع جرزلا قلطو كندال كادّصلا هنغواؤلا

 نيرطو عن دلابالا لديمالا ردال ليسا جر نلاو ضانع رولا
 ظ !هانإعارنلا رب راين اعازجلاح يول للرد ل هنمزشار ل جدذلا

  كيولالرابإ غلا, جار روس نإ قلنلا كاكولاهانمر رلريرج جو. 2 نقولا وحلا ْ
 ' اهجو زىسلا مور اهل نك خو جوا كا قلباعلا ثدداباو 7 هن

 ًاناعجر زوذلارفاارمبالانأذ بسلا دهالإت يالا كود ككملا

 كا يئلا نإ هيلا داش ان 3 رعلار هدول الا 2 بازل رس
١ 

 سيئا نال رذصلا تباثالولابثرالار داما قوفح ناالولا
 سفن نإ بع بوند م ىلاملا قود ىنوعاود مكاحلا نك باند
 دقوا جعار كاملا نوح نم كيبببل دك بسنلل !!ايال و اها كاملا
 اكلا ةنس د اهلا نسما ل فلوملا اذه فيلانإ عر رشلا )ضخ
 هدانا زعورمنم باننا يف داوم يف دصح ثئلالاو ةئاملا دع

 «أاشيمملا بلاط موملاو «دوكدلل هللا نإ جدلا اءإم ٠



 انمااو لشاب رمع) هانم ان رزوكز ها ىلا دب دنبلا اليل الونسو

 .اهلش هاذ اعاال اغوجاوبد سانلا بلاط كما داع دوناولا

 .  انهدا حاون للقب نارنس كر دهن هما يرتب ة
 سلال نش نجر نا نلا ةجو الاو دالواما زنا ترمارم فاز ى
 يد بد كعرش مث الهنا تاونسلا نهاارم ككرزا فيلات نإ

 نيش نب زن هيل الا به زمطعاًيلوال امله اه لاهيا لبو
 ممارس هردول الار بلذلا 1قطسل اذهناءاوملشلا نءؤلدم
 | ةينلاملا ساري لزم ةزلش عولو انمر رصبلا فعله اره

 اجه اميل اهيرش لدشر يح هس ثرلا تح نش مياس ان نعود عم
 نضرالا عماجا نإ قردبلاو فسسا م برعلا| فدو مهراعر

 لسسوننل لع نب نت م كك ذ بيس نعاذلا صقل ثمام اح
 صب ليد لون لإ دعب كاما ف تعرشم الببذ اهتس ريا

 دمازملا ييزاكسوب بان اع ناسدف الادب ربا م ني
 "تلوم مشد نم اللا يمص يرضخ نم ان كر اًرملا نوبل وب
 وسلا نزعلا م نلالاو باملادعب تاتا رّشعو ثنا

 ف هد اياك هراانرحاارو
 انالعو نلادمب ريغار ئلوملا| ده

 هْيلُغ دب هارب اس ىلكا همجرل انعم اخ لمعت كا هللا كايسارلا رب

 مالا يسرك ى عارملا ناكركريلامتسلا كرار ةالايصلا ل نفا

 اهو ىلا اناعبوم مشن نم هررد لظعملا كانصم مع هما كانا

 6 هاونبلا ةريلا ص سالو نسل ه :

 5 ه"اليصلا!صدا امخانو خم

 : ههرجلاو مالشملال» ش

 ه*الصر ندؤو

 .٠ ىنالزم اع,

1-0 
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 و دق كاكا اورغادو نإ ماجا 3 عراخص

 1 اختتالا لاكناورملادر لون رم ١ الش مت لع لنككرما 2
 ديما |ةماولاكوم مالسسالا ن َى لكءادملع دس شداد املاؤا 0 لالا ما ردع مي 0 ار طرال تكرول هادا
 : 5 : طيار ولذ يبلغ تناك ثدااعام عدلان نم ءرعلا ابكر كئررا 2 نما ذا رالا ا ل ساخر لش رادنا ثرعرل

 بحانعل نئئاسعويفلا/و ع ثنا« نيرإلو هذخا 2 1 0 | كم ذاونب ىلا لا فسم وانام لاكن اذ نظرا
00 

 ١ هير لال ذ وقح ننادبوكرن بلع تناك نخ
 | كين سادسا ين نان 5200 اس

 5 1 جل اناا اعججرعبال نالاملا هع ىلسكلا ناو ئرحزا وبلا نعم
 ا 0 1اس 3-

 0 000 و نهر

 1 ااا دم ١
3 0 

 9 0 قرح تكذاناوا قويرلا ها شتاس
 | فكر يضلل ايرتلا فقودا يسئل انا عدنا

 0 ١ ع دون

 ١ يللا عدرش قناع هدر نه مداكناد | انباع
 1 ا طا ا تشان ندا
 1 0 ا بلا جاحلا عا احا عيد نع وك

 غالاناذ روبط هسا هلطوبس يؤسس لا نلتا ناو

 رول

 جي

0 
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 ١ل ٠ ١
 ا . 1

 1غ ١

 ...٠ تاهزالا صمد ريازجلا نف قران ادوكر إلا سرح نإ 1

 قافئرالا دزجسدارا]ب ءابجا دصتب يح ع رزلاضالا

 ١ تف ون معاون احا دانإتللإ# نيفيا يس عزز زلأا
 اوما ردرع ماذا عدذلادذابمورحرلا

 ساري اياعاراع نه ةدم ادر وكر سيئ كاكملا كذا يد نإ |

 ف ااييلادإ دار اولا الر هااظوه ام ئاجنناذ دحارع قيام يك: 0 1 1

 لذ ررماو جارلذ ذعر ذك مارا درت عن 791
 عار ل نان وزد دن دروس لاملا كيب لاوم|

 ديس عملا اره ررؤل لام لاوسلا يطا 0 1

 ريب ماذ ديس ياي ادري وه ةلزلوا خاوي |
 همهتقن اصريسلا ارهودرصلا بانل ةرردام مول ومره اير ه١

 نامالاو لك اكرللا له لم هد ارطبصا دييغو داما

 تليالا ف لسن م ناو هعسب اج نعال هرعس | ذاؤ : الا

 ,..تالدررل امدولاذ دك رافنر كتملا ءدمل الا نر نا

 ."٠ سديبعلا دايطسا ل مول! دعت نادسقاوب :لجرتل ا 1
 عدس لير عانبألا وسلا غثروالدالاو لكم كت زل ايليجوي ظ

 هرقل شين ثفاساجن مدخل
 - !مدع فعلا نا همم ةمحامملا درجت ؟رعو مسل لانها

 اناا إهيوك درعالاةرحاللا شا ل دنا سال هباو سولو لما )

 حيو هنبب نا مسولالا لوترم؛ رجالا ناس نإ موز .رثوآ
 "ق هيبب ار اباءابع ارب عبصو هعاماو كتر مامن ممن كاد اه ذذار :

 بوكراوم ل نمّرمتد كانه سولملا اع ةرجاللا . دخإ
 د0 اق سنع انام نلا كاكملا تت زنون نا كائادنإا



 - الاوسط دعدبلا لالا نلر الاؤنماسم كا ناك رشم
 اطايلاذ قازواس الا سساساار اريد

 ١ ا

 00 الز ملاال لا يخعلا نإ فغتسا جرن زمرلا ئلارسل

 وزاد رالعقو اهق هدد هركي ام عيبت نم يلا بوتاو عدم
 دلع اامو ترريساامر كرخ امر تمدف ايم كو فس اينازخعلا

, 

 ا ١ ةالعوزرسادحفو انوق المو الخور اشلملا اسر سلا

 ' 2 ركن م ءوقنساواهنخلونسماناو اناييسنو'' اًظخ وا
 ٠ ةيرربب اوعرص نسل عا و نيلمدرمب] ديس نلعسن نم
 0 دو االهح و اانايش و! "طخ ر ئرشبم وا ٌهلافخ اهملَرت

 .- ةكؤ) رت ىس كاانزرلاا» ةؤغنسارن |راهس طراخ أذا و
 ()' 2 قكلعلا راي كناوبس ىلكيرشالورحو للا وس ىياقلا

1 + 

 7 دك .

 ماا 3و 5
 0١ يي هم

0 3 

 هيب اير
 انبسح ناو كرم ا كلو

 ةرق ال هزوح ا/»

 7م انس مالم دج هلا لعل
438 1 

 ها 4

 5 رلا عنو كدي
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 00 ناقانورلا يان
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 دج
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  5 . 4 1وحبا دورس 0
 و 5 7 / 0 4 نت 3-0-7 3

  4 , 0د

 2 ١ ةدهحس 7 ” + .صب تس 2 ->7

 وع برن انسوم سديد لهح لولب تس سس نجر: يس ع دج سس بيستو بهلول بح نع
 1و 1 وم تع تس معَ ِ 2 ا ع ا اا

 ,ةياوتك :

 رولا هو م7 لالا نلاريسس ل بل سيل

 ئكرهاشر يلون 0جالجر*جاكيلا ل>ارهحاوسملا مرح الا هنن رجلا ١

 مارخلا سر والحر اهارحامسنلا ئاإصر ها اييصاويم» ام نك طرشل ل

 ْ نارا, تانلللا لجر هاي دنراورتم لسنرا نالاشسل الث ل زملا نع

 لاك ندربج عي جأ اورج نكذب حاتللا دذاعلا نوكيبلا :دعاوبه

 ظ 00 رلتلال زهر هل اال هلآ الد اديهتساو هان وكش

 !| . رشلاعرش الا لوسيرر ؛دبع اد كا ريهتءار/اووكذ بردا

 0 'اههاو لا ٍلعو بلع ىد ىل قير زؤر اليلاج ءارحلا ئدالدلا سو

 كبفملا دسملا لونبد ل ييوذر ”ايادس لسور تارذار
 0 لما نا شاش يبيدلادجا كيصتنلار ا
 ملاخا قاصر ويوح لول |كود تعنرلا لاب كود رشللا لعل

 كولاعلا كالا كر دك اع داس حلل دبا ير هيد 0

 جاكنلا كاكر كولاعنال د ره اضملاو عاضرلا اباسملا نمر ام
 | ناوئلاالر'نلطملا ةدع ارشلا الد ددنملا طدرشالو

  ةعدرشملا ظ اذلالا نجاكتل ا راع هب عمت امال داهج رز ايبع

 لاطانلاد مره ار ومالا ىدتك ذ رعال داما داما تنازل و ل

 بارئآكلا ثيبحا اه الطن كولاءالر انهم نورونسدر
 دئاملا مدس ارصتخم" 'ناشالا عمات“ املا !بسايسم نكد .

 صح ايبجأر دس الاو لاه بلا نع جيمامل او مارحلا نالها
 ٍفاوانسلا غنام هناجيسو ةباؤنلا زيرعلا ككملا فاول
 ظ 5 _ ةياغهلييسرملررحومدلا تيرياسا غأ حاكسلا دذاع ملت

١ 1 54 0 

 ميم



 كا جانا 0١1 ,يريكل ههها دسار, انالا نكت مقلد اه اياز

 ١ لوف نجلا داعلاطسدوكبو نب

 , |[ ايلا ىبعصملا هس ءاميكامفلا دكملا

 نست العن امرها هيد ل اخ تاننتمو حاتتلا تماهرمج ب

 اللد سنحلا هالثخا كوالا نل دبومرا يرغر ادبؤم ىرلك

ان لوقي ل ل دسار تيطحلا لذاك ميدل جاكت سرالا روم
 ل

 سشلاريعار اهجرذ انملضر ةرحاكس شنو كقلخ يذلاوه
 | بسنلاو نمر اماعبا كوالا نير رهاعملا رهو داوجلا هيلعو ىلبرلا

 مسا يونا ٍفنازكصو تلاع او مالا ننعم راما عبس نهرو

 ثنبلا ةشانلار اهراعرا هطساوب مالادا بالا بج نماونملا

 اعيزنراةطساوبكيملا اهبل ىبنب نا لكرهو كلاؤس إو

 هسدارأآ فاارا ركد ضم دكدلو نم سهو تنهال هلل لاو

 ضهالا ا ثنحاكرالادا بالا نجج نفك دلوركر 2 تشا وشو ئلإ

 رب بالا ةطسا اينملاوا رج ص كتا دلو يدا ثلحا هد ل اننا هس الارز

 0 تيبس اتلاو هساد اسللاو اهرفنوا

 عينة نلبس اواهدالدا اسو تارجأ عمب»

لعالم امو اهنا قئخاوتس هان دسك لاخلا كييلالا رك اين
 اسال 

 اراغو ثر |امعيبسلا ءاكحا اش قنا لسل اسزلا «اًنهنسرهال ذا سلخأ

 هلاذ اك عاذا شرا عسل اد نل انلاكوفباكماكشالا نصمت الف ميك

 ةليدخل هيلع اومرح ده الج. اناجو رح احتل هرثكت نئكو يضلارل |

 كردملا هلا انيزلا نميز مكلف يمص ازلا نمل ةارملا ثوسرارلر



 معا! عادإل اننا ماه دلدامراعر اسر نامل لع مرغر
 0 ذلك ان سنن |اهتس )ص شنان ا مولصعل اك نام نإ وول اه الب رينا الع

 ظ 8-5 مراعناف عا مهجر بالا هيبسمل ١ تنبلا| اوبس كولح انا لعتلا ٠

 تل ملا مر الو هدائيب قابس عانصرلانعمرعبسنلا م

 ةد دويل أدل كح تفخر الا هبارتلا اسد مر لوالا كاطباص

 لويصكر لوصدر لوبعا لخرلا لع مرحب نفاشلاد لو وحلا كالا
 كوساملا:لوالا !صالا دين للص لك نء!صق كرار لوصادرا ٠

 تاوئنالا لوسالا لدا لويشقو تاشلا لوصملا) ثارمالا

 لاصالا رهن !عالك نم )صاد لراو كحال امض اسر جالا تار

 ظ يجارلاءلاذاعخرإ -لذملا طئاصلاو د تنالاخلار تاهلا كوالا
 ةايلانيصر ذر: تاثلافاللعثانالا الغ مصنو ءنامعال

 تايستسوعؤلر ساتر ثم كءاوص/سصاركذ ادار

 ع 0 هفأ تراصاعدعي ةنوكذملا طريرشملا ددجو د

 هبلك يرجي مارصرلا نانارحا اهناش راصد لاع كمرحر

 هنئاو البلا لون ناو اردو | 51 هوه نورعر اوين اويهج 1

 نط الط! نم اهرإت كودو د ىه كين اولا ظ ا
 دش انهنإ بلع هرجو لج يف !صانسم لاه اجلكالا بطول

 5 يلدا جاك لبلا بلا بسب لا اهجو نداضَو اهس دحر
 | بلظمرع اكو بش اوهو لوصا باع مري كك ذل و لاب هنيشن ظ

 ٠١ ١ عاطل نم ينال ناوحا ببال افدعرملا رع مولد ةناشس الصبا : 0
 ١ ضر ركرلا ةونصملا دالداو «دالدا لغر لاوملا ىلع مرد 1

 فال ٠

ِ | 

 0 "2 9 ١

 : م
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 ديل 0 4 1 جيب

 0 1 ١ 1 د م +
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 بلدا بلع مرخابر وكذلا عسصرلا عدرف لغ مرو كاناما ميطفرلا

 ىملا هاو ميهاذ ميلعال ك مرخع اني اد ناهس ناو هل عاصر كخاراإ خا

 اصلا بع مرح نما براثا عيسمرلا ٍلغمرخ عاضر لك مالحجءات

 ”تيرعال ام ين ازلاو ةينعالالا نمو عاشضالاالا نيل عد ساما

 «ىبد نيد ونلا إبر تكد مها كعوفتس نيل (ناإ لخملا برا
 "غمد اماوصا ىلا لولا و ةطزعرملا يردن ةنزحلا لا سها

 ما نكد يعن نذر طش هعوزد جلا عببصرلا نمو امس اوئر

 وشك لوا ثلا ويطرم نم ممارست هرمش لاذ

 ََك كامو! 'ممصر اذ 'ده ىلا لد ل ضر *طس ولا نيشاوحلاو

 جاكت بحار عيصرل ايلا نكد لسد غانا هطقن عزو

 رم امل هجر ههابجو راب لا ةئاعرلا جد ناد اهن اسوائيعملا

 . مادالدا اطرح هال كعنصر اذاواهد ال7 زيرار

 بيسلازم هرع نإ مولا عيابد عاسصرلاممجخا اهننال روكرإ
مر عم بي سا ارد مرتع ىزلا لإ قلو عانهرلا ضدرمع

 

 لكلا بلاغ معاد دكت لاثمر انصباعمسسلا لكل عانشرلاب

 تنباع



 طب نإ زئديصرازا كلعدعرا ىتعكراروالكوسرأ هاما

 كترلر يئار | كّربلب كمضنر !مارما لكر كما يد اعوذ

 عانهرار بنملا ئهاوبن اس كركر لكس داع و درا ةطسارب
 نكذكر كلا يد كببا نلب تعاشر اوا كنا ايبععر !ةارما الكر

 ا لعمار املا تاوخار عضلارا ئنعزملا انبرلر ةارئالك : ا

 ءارمازك نت نلت ىلا ذو لكن اع عادصرلار بعل | ناظظرل ر نع
 بيلا بكر ج لدن ودفن رازالكنا دج ةدحائ امرعنصرا 2
 ١ .عاضرلاربشلاني)غلار ةنعملا داو ات اسر عانمرار 222325“

 ْ الرطلا وكم ره وع شما تيدر كش ار لكذملا اس
 ظ نوما ةوبالا تي ةزاث لالا ىلا مول امث لخط ييسجح>

 نومالا نتي ةراثر ومالا ال ةوباملا تيد ةراثر ال وال انو
 امو الا كعضرا كام ةمونلاب ةوناللا ثم ىزذلاك ةوباملاال

 اهلابف روكا طررشلا تدجرر تافزللم اعنت,مرلج
 : . يلاسشب يذلا اههرز ريبجبو عاضرلا نادما كك ى صل

 ”نحلجرلا ناكنانالر ال ذل او كابا ةيبَس طووا جاكيت لجلا

 اذ لجرلا نس ثرحالد ةئدع ملك صل نط عنعرذ تاوخاو ا
 سادلا نوصلاف كروح ار دالا ةروبصلا ف ملل ةدو رمل دال
 ازبالا تس ىذلا) انه ثوماالر وفالا طسونب ناشيتبانإ

 نإبلخر ةوشد عيرار | سدا داون مج جرل ناك !مةنوماالاال
 فارالهسار اع لاو ضولو ويصر 1« ىلع ميعرم دل ز مار
 ثم همرمالر با ثاوط رماوبلال !نلعلا الع نسرهد هلم عنملا

 دي



 ولاول اال ةمومالا تيدي دلار ث اير سمج ىنعزت م نبمالو نإ

 عاصراتئسر مزفلام لعامة ص شايب يد ةاساني)نط عضنر |

 امشل ارم اصشال ةوشسد عبر ابر نشاردار لدرونلحر داس

 كاكا ذا اما ى دنلا نم عاضرالا كن اكاذا اذه ابلاغ هيلع عارم ظ

 اتينا اّسملا داربتم دق لدن الذ نان ارا اناناس رشما
 تارمالا ادار كلغ عالطال ان نه يانشنملال ئبال حض انمعئملا

 ثلعا ذاابلاع لع لاجرلا علال نظر ضديش دبالف عاضرالا

م |نه رخام عاضرلا ين مرعب ها طب انحل اذ لشن اى
 كتطمان اذار بس

 تمارا كيما نصر كيلع مهرعالمنا ثثرع طئاضلا | ده

 الدكسنأ ةطرمر | دكنا اهنا لكل ع ثمره بش ما تن اكولو

 كيلع مرح بسد متن اكرلر دلولا داو شر لل ان ةمدعرم

 تيبالد كولر ةفيرم ماالد كتبا :وطومر ا كذنم ايسال

 مسند لكتوطوم تناكبش ما ئرلعرملا كللاكولو ةطلعملا ٠

 عسل اهلال بسمللا نإ نمرع عيرالا هذه انيطوايها كسلع .
 "كداب ؟نوففنلاوروكزملا اصلا مص اهاشنس از

 بيسشلا نإ ندرح ىيإ ئبال اهلوخر مدعل يدنا ل اها اع

 كيد كنا يلع مرعالدرزفناك عانسرلا دبئيد دجوي مل ىنممل

 "يبد الاؤ مال تدار بال خلا دب را ك اكن بسد هت ماو

 ةيججا ةوؤصر ادبز :ارما عنطرت ناك عاضر نم ما اهخاكت يدي
 ليسا لسا خا كدالا كااكإ اونسراهه اكن هيدال هيل دع

 ”وكايرلا بسملا ايل هلاثس هبال كال كسحلا ثحا ءا اند اكول



 ” لع

 1 فيوم يل دارجاكن كلاد كماوع دس لكرحا هل
 ظ معلما ذه تلاع اذا امجاكس مك لكمال كح ىيإ ند ةوئس
 - ةجوارلاما يللا عبرا نعد ؛رهاصملاب ركام اصنا كوالا
 قالطالالءااهب لحد اوس عاصررا بهن اهوؤبرا ءطساوب
 ضهالان لحراذا هيسبرلا اساملا تايسن ثايهار يىلاود لوي

 - تلوطرلا فيولا مما ةييطدر دس اذرا عسر مد
 5 0 تءرحرلا لن كلامولاذ ملا 'هارح يف عطانا
 .درلايدر دزن نارال وخر ىددسللا كك ذ نال ولسب مر لا ينوم
 ٠ دوما مزعل كوحيلا ايوان[ لمان

 لاكب ةداع ىلنس لحمل ١ نإ, تبحأ ثنبلا < 2 'دوريعار 2

 ظ ثلا ذبل ملا, يزف رونا بيل اذملا بع ادما بدت مل
 ةعع بش رنمنال لطول مرج م ولع_بتسير له اينب دمالع
 ظ يامن نوع لد دال رئنمل اب مره نمر هيب رلاكرئملا
 00 هرج دئمال ين طرلاب هرحرس انا دخعملا اي
 ظ يكد ابدا ا>حوارلا كادر اطاسو هجر زلا كد

 ”بوؤيسرلا نيب مخ لد |١ ده نهر هربسن ال يدرواملا

 - ةسنب ل سسصر نجر دالدا تأنب ضادنال بيرل

 انبام] بلع مرح كي. ةارمإ يطو ناكر اىتكانبغ ل اوسللا عفد
 اذكك 3 عارإلاب ادبوم اميرخت .باشاو هب ابا ايم يهتسرحي اهئاضر

 مر هما |هنجو نامت ناك فح ل هاهم 'نحلا 'واحوملا

 ادع ثبثب مجاب باباي مو داقئاسو ان ادما بلع ظ

 زصرلا ٠ ظ 4
101 



 سرح اهان ري تس الاد ادب ف زملاال ةددلا بجوبو بسم يطول

 هبيبالو الو اهدا فز نهءا جاكت ثانللذ ره انعملا
 يعلو ببسلل امهدابع لع نما لاقت هدد كال ايبنمو ضاوح اكن

 ليها لبر سل نرش ابد كسير بشل اان نابت ايو

 ثيل كل انما ةمرحلا بجوناللا ذلككت ةادسملا بجلال اهنا طوع

 يصاب ماركت ةارما الغ بما دفعا ذا ىسالاع كار ابا ٠

 دهعلار رح ادبون اع رخ دال دا اج مرح اي دارنع يك م 1١

 مرغا رمسا اهب لوهرلا لد العتادرا بلاانزظط ولن ١
 تالاؤضر ةعلارلا عادإلاب معرحال لاغالد هدلد اع اند

 ةئدصا|ربب ما اركب ةارما يع املا ىئؤعا ذا فعن لوس نأ

 انولطا ذاذ دؤنعلا دره هينا اع ن مرح ابد نوع بلم

 بلا اعاونج يزعل! رئسا اد كل حرلا لضابع سامو

 سالب عرللا لن ماين عاملا ل لغالا
انعإلااماو هبال بسلا ادإ عانصر و ]بسن غن وكت نا نس

 ع

 بسأل |نف مرجان عانصرل ا نمسربت ليك ىلع هدد | ىلع هولي
 ١[ ةدعار ئزلا قتانسإ لبالاحو ىلانن كاقان لش د5"

 موموملا كابي ذلع انعرلا نعال ليل ثمرح نكت

 أك همر اعرذر نوطلم راعي ملاذا هنيه ن وكلا

 .٠ لد“ .٠ عاطعرلا ع مرعب يك ماع دن كبش هلت ةوطزم
 باث ناب بيحأ د يح ديزؤنل | ةنياذ اتش اذ بسنلا

 هلال انين ئه جوز ةرلا لع مرح الذ قسنملا ليلاح جارخا كد
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 - كيبلاجدز كبنالر ههاالر هلا جدد تن مرغالد ل ناب وسل
 اني نالا هجر د الد اديشالد بالا "جد دءاالز هماالر
 ع ضخ رس م بارلا هحرنالد تيرا !ضدذالو

 عملا رنج نع ةرحار هكر تلال دب ملا احم نسلاوهر

 ثمر امهيب معنا لجرلا دوعالذ جر زل ١ ثدا ىهو :ئعملا
 انبخلا كينمرولر عانضرر | بسند امر | مانا با نم انبهحلا
 ةاملانمال د انبعر ةارملا نس عنك كا ادنعبا هل | دوعالو عبلاب
 كنئاموا ايولطا ذاذ نيمعيف 6 ىلا كسداّئاَ انهلاخو

 1 . 1هذل ناكاملاو ابوه: نكت غلا كال يزحاال ل تلح

 اهنرمر ايرحالا نالاعد ردخر جحاكسلا ف ادهنس عدلا

 انهاردا ترون وانس ارما لكاودب عملا مرتع نع طئانه ١

 مثالا ازومد تارغلا )دال يرذاإلا حاكن اهل لخاملاركذ

 ظ ىلا(داكن عحدار اهجدزتنمد !اهجرذ مار ةارلا نع
 امطار ةازملا نسا ذكر تارغلا اننا ارك اهادحإتنعأب

 ةيسارغلا انالاركلاعارحا تنشردول امه ان مرحالاو
 ظ امك نضل اهب عملا هرعنمنس صخش عج د اذ اضبا

 فانلاذ اننرماىبكتا]ب هدب عم ماواامجاكن لطب !؟ند
 امحاكنل اود تاج دان ين الا تهعد ا لطابل اوه
 امعنج مرجزمر اىهم عم كيب 2اةلعب انتل | تنلع كاز

 | كفانا ذك دب
 . نييك قلالا ناةرحار ىلا" كوم يهاب داهارحا

 0 عدم جيجا ل ىيسا - < ع“ 1

 نب 05-59



 ْ : اهمال رعلا نيزنجس يلوالا ميج ايعيزدلا تمرحورلاناولد ا.

 ٠ , +تير ايلا هنيملا حاكنلا بومعنف نعرش ماسبعرئنو



 0 ا

 ب ويدل اال 5 معو إن تايجالد مدار هيلعر ريدا يملا

 ' ضيعرعاهانمو .جرزلا سعره امانم مادا ث تالا لعار ركذملا

 ىلا 2 كرئاارنلرلا جر زا !سلخلاد انس كوش سره ادايسر جرزلاب
 ' وإلاب مانجار كونملا اديني اكوا شملار الملا بلا جدلا سللقلاب
 ياكل يسم رابج نع سانلاا دريل دلما .ويبلالا نكز قعر“

 ةنسبك جو زل ا دريد بوش لسلبكب ساكن زر مرن ايد ,كلئادار نيس ب

 ١ دكا يضملاب اهمالك هس لويصخ ناكمال رم ام نما ىلا بوسع 3
 ١ اييع وشر مكحلا لا !'رودرنلا عير نيد عيبملا ف سيل ار ايم عر رد

 ١ افاوت مودم لس ماجا لا فرلا رجب لجون ةنشلاالا هلونعع سنس
 الا . الادلاسبانر يلدارل ليلا ىفدبسملا ءادر لعبنا ايثد رغ لون ا*
 أ!" انشا ف دوزذ ةرارح مرايا وكيد عاجن ار ةطشارلاذر هلع
 كيزذ بودر وا عيبرلا ف لو زاذ هس زمر ا قيسلا يف كولذ“هومبدا

 0 مكامن اولا ىف زن لربما ظعاطب مر اسملا تنعما ذاذ ثيزملا
 كآ الا هنيدى دسم ءذ ديغن اداه دسر | اهند طرلا يدا |ذاناوننع ظ

 ظ اندر افلا نال نرصتالد هموه نار نب اك ان موقل
 0 تضيييؤ انملا دول ةناكبلا دوغل اًرحال ةييسملا ماد ب نؤولحاناو

 ُ تنلختا اهبطو ان 22 كئلح نبل ارعاكنل جرارلا|قدسملا كاك

 ظ . تيرا هيلع كلت ٍيعالا كلون رمد نويسشم برعزئ ارا دكذإ#
 ١١ تاكا كاجو زلا نلخا ثبح ل لعا مع ١س بسلا نح

 ' قم اكنيملا يلوالا لباسم الا مسا اب فصلا

 0 تدااذإ ماا وتدين ولك نان الزخن ولك هياكل



 9 ركتار اببادع لشنلار اهثرانرايبطر للملا كا اش ننزوما . 7
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 ”ي حاكسلا الشال لال بيد ندد هنركئار ءاعدا طولا هدهد ©

 تي برزر نص جور حاكللا ناكر )شتم
5 أ /_ / بلذاملا نكرلاإ طؤشر كادهاشبر كاد اهلا اهر كرو جدذر ْ

 

 36 نإ... تاتا قادت مدع مروا اطيب ل طوششب ان طيصلاوهو
 .اعلا اهاندم مهن ةيدجتولا حاكنارا عد قش اناطزلو

 مد. لد يعمل انسعا ةيسمملا كارق ملا نسخاالاو نابض اشيلاو 7

 ظ اسمن ىباازفلا ماسر ةبهر كيلر عما طور لس نجر ظ
 عادلا لكب ىجر رن نفل سار هاا ةلاعإب نهم دخحا كاز

 0 ع د خالتللا 7
 بانلا ل اهنجر ئر كوالا ف كج دن بعزل لون واول ظ

 ةديعلا ف ايانكباليعرلا يلع لادلا منام اعدننمالا دوو . .
 عالطاالدومبنسلاو هينلا نم ةياذلكا اج دجال ذقن لكتلطخ اك بي
 لح نيب انهار دهن يحرر نهدف يشتسر اهنلع ىىب !؟نانمل
 انناهو اب هحاعإ مبان اذ ئعنردنطمملا انما ذا ةراشناباو يي

 -/افولاكلع دوهملا يف اننا ةميسحلا اف اذقلا دفن جرح
 7 ا ديب 1 ب 52000 خلا

 تادظ ويرايب جاكنلا ععبل هيبصم اًبوبو لدفن قالب كلج :
 ول انيك رهاطوهو دئمل الطن هنا ىف الملا
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 ظ / لاضنملا منان وكس ب اجهل نيو هنبد لصمجال تبع لونثلا اف...

 ظ 7 كان جاتنالاد ا عدولا طئلبالا مصبال حاتتا داو ينج ماكل ل ْ

 ان كج ن امداعب ثيرل بن دذ افلا صبد كدمس دو و مع ماب
 ” لبس لوو تلال! كلج د ذ دال 3 لولا ف وفيت فلام ل

 لا كنج نإ جاكم عملا “انيسجم 2210

 يب الدش يهدد ماس دانا 1 سرير, تا هنا
 8 :/ باري انركتجر نال شاهر اهل اغلا كردكلا ىفالا طباخ اذ نان 0
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 1 م نع

 اّبتكل اهيدا ملم جانا هيزجلا عنيعلا ةليضاىوسالخ 1

 للحي لااا الاديب ند اهب كما امج تداكللا لن انف دهن

 مالمدإلا عشمل اناا يامر( سيشلا دنع ديما ميارلا لن نملاب

 اال نارين كتحو ز اهنا اهنا |نكذ لا ةراشالا تسد

 َلكْدر وه ايوب اشم لكتب بحر ناس داس دكت جو ارهس ظ

 لله ياز يارب كن زد د ادماناعدس ئانر داولاؤبت مهب ظ

 هدرشو يفمرل ١لاناعركجو زمانا امس ان اه دهن اذ وداولا ا

 ديس يس جدلا ١
 تارصلاركرد كت د كد رعا ذا اههارإلت اهدانا نه ظ

 موعلا فصلا طرشب نكي مل لع جوارلاو لولا قئاون ندا لس ظ ظ

اهحوذاداو جابر رلار يدرراملا بجرع اكرملا موزلا لب ظ |
 ظ 

ب !داركدرا انس انراادماعانادصرترب !رايبلو ء |
 امداون

 اهدراذارت زكرابل سرماجو ن !عاعد هرر حاكنلا هه

 تاير دجر ابا اهل نكن بان, ذاووب !شملارم كو دب وبدر

 تنذاو هنا يشر دخار بالوع كاكرا ارك
 كدان أر حاكسلا نإ

 ظ ادشر ةنل ا! كناكاكات لشلارمحاكملا عهشربلا رول

 8 قياسا رولا رونار جاكنلا ف اني ذاب هرلادمر هاييلو اهجو

ر ى عملا ةديسرلا هعااملار بد كنب داابرغ
 انلادصرعرئادمل

 كان نا ثم هلصنش ل ل اين ذابالا ادجو اباد اكولو اهخر ني

دنا! ةمدارنالر دس أذ صيسل اذ ءلس هصيشو ءلعل, ذل ل
 ج

 'هد دولا اغسعو يلولاالو ىرزلا للمال صوملا هايل

 ١. “4د: اقل ال7778: ةبرأ وو 7



 ةلملارأ عرطبلادلو :ثلاكدكد ةنيثمر ةنلا كللك اذا !ذه جوزملا
 ضيننل [:نال ولا العا ناك ذا دجلار اهل ارهو ىل ولا اذ ناوبعر ا هريس
 ١ مطول يح مول جودا طذ ثبرب لعب اذار نفدصملاب ىف | دص
 0 نيف كفاناوا تدشرر |اهرزلا كنلدرا ثامر الع انلا ىلولا
 دنا بلاطمابل سلو بل الون ل نيلاو اذ ادع ىابج هش اماهل عيب و

 ييرطلاب نكن يش انيسوا رطاخلا لاح ف عجؤتخ ايباغاناكل اذ ثءاهل لعل ا
 اهل عوضا د ليعب نزح | هنن دجو دان هدب كفار لا ذا | ذه عرياملا
 كدفددهنلا رولا ضوزس ذ ثبر!هبالادكروصلا هذه جدزلا لع
 ٠١( شاقلاجلا د« ناعبع ككذ لو موقلاَت موكل رمد ميمعا لاذ

 .١١ امجاصمو اهيلعد يرجو وس ضيا ناكدانبأ عاب
 الكل اكو ننس ا. ناكتلاذ ةرهاط اهل ةطْجر | بلا اهج انزحا دنع
 | سنقل عاصمإ# نرورل جو زل نونحيش وانس اولعداةطورفملا

 اههتعنو !اذصلا نيب يفرلا كاكا اذدتكذ لدوعإل ءاذ هنوددو

 | 8 انسي عار هييلوم ا دصضم لال لدعوبع قس وبر
 ١ متاح ار انوح عايص د مكن لآن صحو !كدمق ب جر نل ا مند نإ
 سان ناكر لولا لصنماّذآَو ىإغل هددا دنع نكد غلو سماره
 نكي د مجبر زلا هلم خاوطنالر هدصنبن ععدالذ هسرطمو انك
 هس جرزلابلاطماه شر وان عولاددعإ جوزلاو جرداالر
 . اه دشرو ةحوزلا عولا لف ل فد دال ولا بلاط نا جد ناار

 لح هجر زاره اللا نكو ا نف طودشمو قالا اش يه ءرسدر
 همر اكن عمت الذ انتو ن اب ىعلاو ةرعر جاكت نولي نيسدر



 يل اهونلطم ايار اهيد هر وسكس رعاكم جيلي الر مكتمل مرملا لاسم طي
 ثا ةرئسنال د هوكسمال ر ةايبالا نم اين | يرخا الو اللا ف ويتم والا

 هيفسيرر ايلكنوإالا اهرلع حاكن يل ةإل كذاوئشدالو ادعو
 دعت ال هد يهمل الها ةارما كسسبلر كاع ايصو ىه كونتر |

 نان



 . ليست ايتام كاما لجوال دارا هد ايهتس حاكملا

 "ولا ةدإب نو عمالا نتكنلهر انابرلر نسم نقلا اا مرقم ا مج
 ظ . ميكيش عدو قاف ايدنعرل لج كل اى رينا رهر ندلا

 1 و اسرادرلا هي ننا

 ظ _دضملا الع حاعنلا نإ نك هب انتل الهر كانا ذا للا

 .الايعلاحو هلال لع جاكنملا لنعمل الحا سل اخ لوا ىذا ع
 3 هللا هبشعر نولا دالع اهلا: ؛دونعيم ةداّيبنلا ن!ادهنا ترحا 1

 7 .ةتنا لاورغ هوكي كش نإ دفخرل خد ذك لطبخ ان
 5 ْ : ينخان نصل تيسدحإ د كاهل كانا عصب ل مرعرع

 ظ َْْ عش بنرئلنالان انه تك رقنلغاذ انه كال داع روزسم

 , "ولذلا تاؤذإنم عن س فنا ىف مكه ضد ةلادعلاسدايشملاز

 ظ ٍ لإعل سف لوب دعب الد هحانملا لبا ذرلار :سجلاراؤسرلر

 َ يمس ةيلعالل مرجلا يرشسن قيس الا ناك ري لغشلا ادم
 ْ هتلر[ ينور ىو الملا لاذ درع يف إلا حاكنال ين تتنرحلال |

 1 كيا سم اين يدابزلاروللا لاند لوسلا دين رخل دارماو

 ٠ دوغشلا ده العطش دئعملا "لاخلا بوش دزنملا نيعنإ ىنلكز
 ملظعالا ماهل :اها (ننهش لاق اك ةيلس ميول دم ضيا بالذ

 'اعس اسر كاس جدنج ف رعندا] لال قست جدتت الذ
 ويه تتالا ذ| ناهي جو ماما بلهد ناش اهي ماعلا ةالولاب

 فس اولا لإن'ف مزمل زنإع تانك رع يكرئإ

 ك اذ طسا ليسن نال الدع لولا ك وكيلا طازاشا جدال

 سدي تب ةظممننس يا :كايولا

0 1 , 5 



 ارب سرييفت مر وبا ذر يبعلار رماعاهبحانم م لكمال ديما

 امال ايازشمار ماهل لفن دن قسائالد لدعال لكما دك د ؤدعت 2

 دافلاف حرز بانا ذاذ قس املا يال راديص ثيجر ىلد رولنملا نالع

 هيلشالا ةرد اهلا ىلب ىليصالاناقاكملا نوكيا كئرش ماب رن هيلين ام

 ةيسدل !ناب اتولو ىلوملا مالسإ لا زل حاترهنعالد تائن

 دوبل جد رد يفولار ةجرالا دائينِعا فللحلاو لس رنع
و باش لوملر ثرالا«» دوب يارصنلار ةينارصن

 ادملئولا

 يفرغ الدال نا ثرلالا هييشسمللا تيقنو ضمباّبلوا هن

سداكلا ايلوا ف ليد يف قسمملا رم بكترمو ىئقبلا
 ةر

ل ملا ذا اهاحالبع كبلوم جو رالف انزع قس انل ظ
 انا د بك

 دقلد بكري ملداو لبقنا/ فيجن داهنر هيل سازنرتو

داكلا اهلل هوب الذ ريل إي الو صمتي ليل لإ
 باول ار ر

 < انعبا سششن طد. غارب كيل وس طاح. يعلم اجرعو بلان
 م”دفلامرهاط ليت مجد بسلا نعراا ىلا مد داهنسعمت

لدسر |!"راماك ةرداكلا جد د هولك لا نع نا زها هن
 لكرلوهو (

 25 كلر ئاكلا جرزلا دحالبع مان وسلا جو ري نتج

 بلان ا)ذ ديرما امإ ميله اذ نير ريم داٌو هندعدل موكوضر اهنكلإ

 منه مايلاوملا عاطمملال رخالد ؛دسس ايئال و ىلسس اثالل نزاوم

 *وتلوحمد ديبسلا اهل اد ىلإ نامل حاكن ةنينالز ءرع نسر

 نساك لرش اكرااضمسر |اًبباكم اهنا هنوكا ذل اهنا
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 ا ايوا كسسبلاب كلين رئاكلل لا تلاك لاح لول جا نتحلاب جواب اا
 0 ةمازاووسايند تادردنااراسبالد )بالعاب عتتلا ككيالذا

 طونس دوما ةرداكلا يف لسملا الاجانب انكد اب قكملا

 دركلا ار الحرا ءرعرطنلا )نحن نركتالل !رماد لغد داب لولا يل ْ

 هلعن امل ثاهؤصملا نه ضمس برذالا لاكئ در ءوسب بلع ورع ا ظ ا
 كس يذيب 0 ولا باد هع ىملارجالددعالا ج١ ولاذ يال رل ظ ش /

 هرؤعر نع اناو رجلا مط يف طويصب لكوب نككوذملا يعج
 تيدئاعل ادحا مارحار نغرد يجئ لانا هد هليشدال نيدو

 دكت جواد اهدهانعقمتترا جداد | اككحرلو ل نع ظ
 ظ ماسدالا ذا و نيالا ثيردلا جاكنلا يموت اد ساذولر

 دسلاللا ال لولا ماحا دنع كاطلشلا جدود دعالا نالولا ظ
 دصباب مهبل ا انجبارمامإع هدابز ىدعاشلا فىفاطوشاو 4 ١

 001 ند هذرح اقللاو هلعسربغ مدعو قالا .
 | | مدعز 5 ئرذ اهنملا داس هدرعار بزل نع كايا مولر
 2 همرش يف يدلل اذاكر الا تااميوكر ئالولا نيشد
 | رد دعو هيوبار نحدزلا جان جاكلا دقعلر جانبا لع
 "كولا هر زل اددلا ىروننسر اليلاوإ مماكب حاكنلا توما

 00 طلع ةنكلرلا نرد ةطلازملا» تن طلاب انطانال !"رهاظ اهب ظ

 ْ  ددفعي نإ نيو رئالد ةلادعلا نوسملا نمرعاظلا نال ملاح
 بروسسمال مالسلالا شلل اننالخ نينملا اع ءرعر ا مك ا ا/

 افك نول يطل معوم ل انوع دابةيرحلاب مالسالا
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 توذرلا ةلويمسل انط ابامإ اج ةكرعم نمردال لبانف رام ابنارشذإلاز ظ
 يدهاشلا دحا قيس كابول قمضلاز ةلارملا ضالع نكذاع
 نال كابدؤملا دنع فرالإب موبهملا ايهسر |

 لايلا تاوعل

| لعن در نااناقنادا هدئس نكد نيم ماو
 تازاعار 

نع هس انانكتدهاشلا لونل ماالد جرا
 دقملا د

انإ دامه حلا دود نيعس انانك اىهاوغل لااا
 هت 

 لدلا ابغا لإ دوش والاب هرئومب جاكنلا يف طك دبع نبل صولملا رفح

 “يئابوغد دوجللا نال دوييثملا لانلعاق اننألا نود وهوه انذا مغ كعذ اهلا

اذ طءاهبلا تقنللال تدع ول املاو انفو ةئلم
 جداشن لف املا ل

 ةبهلا نيدرهر أ ًامزالاحرماليدرفكنو ب نكتب ردك بلبهلا

هناور ةحركتملا هدانا! :ريعدر
 ف |سصنسس وملاب ىف دا هلال ا

 ؟انحالا يل هديت و نيدرطلا إو لسد نمار يسئل ةزخو اريعنو

 ةسوعم لن اك اع مددا لاصؤملا لإ سابع ابان عن يعمل اون

 علا تابع نإ هاو اكل الخاناك نإ تابادرلا ثا نكت مرعنرهر

 ثمل ان وعرنمم اهمال سما جاكت فلسر خارلاوهر

ا عوع هداكنر ةردرمدشعبر موصيموهر
 نامل انوا ر

 الكان تااسويلا !هاو ندع هركت اهنا هيب انك ؛رثاك حاكنر

 هد اسس | عدو مالا ءاور كاطعاذ هللا ف يفهم لاكىدالا جون

اد رسب نا هلذ عرسنمللا حاكما اه جرخر
 ةشورلا ليلا اع

 -وم المن ومام نال هب ارب ماعلا عبرا ذلك هجر زن ليو الصار

 تلاع سو هيي عددا هجر زر روب هتسره ام مسن نعام در
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 ظ بلاعن ار يف نداحا دسك 207

 1 منار هروب تاجر جان 1 ,شواوت اجر زازطر ادعد زوفن الذ ١

 ١ اوقكشدالد دن الوسرإج نزلا مك كاكار يلا زن لاذ نهد لاح د

 كعرع نه اد منان نامت مهتسادهاجار داو كاذر اناا

 لاسما حر ارم | سشساب اعنا جالا ىف صخو نرحالار راع ع

 الاب ادجر نع نب وعرن نالاط باعار هحاكن نإ هوحركت م
 جاك معبالو هرب ءنطخ درج هراع نط دغر كبوطلعباوج
 أذا ايدالا دعما لص بابوا ولا فوت وس مى لع ىلع رع

 هول اشر جرزل جوبي لحال ضنا نإلونبا تيسر جدز

 ةلطابلا نكت كارب ىب سخش )عاشر بالو
 فجر زدا اعىس لدحر د توفي ناك اؤشملا حاكن ير
 تهيزلونب ناكدتكر لابن يردالار ع ايملكميضيو لكن
 اون نها ايش وس در ركل ام العش رتجردد كلنب
 هطبارش_لعس ا ودعم ىرداقك

 جاكتلا هروح شبح عطل ا اهإ كيرشنتلا ؟كالاطبلا انىدلار

 نار نشا هالارما عد نن هبشس اذ نحال اها دز ١ ةارعا

 ناسيا: ةدجاك لك عين !نج لاك ارم اهددال دا ام كك عع
 تايصورحالا ضدر لكنا تنادص ولار ١ رهعصتر راو :رداملا

 ةدانروكرملا ريرشناا دوجول لطمسد راوش 7اكن ءئاذ نهد
 ' نشل انننال اح اهلا عع تكد نع نكس نام ايم عيطملا | الاب
 اا اهثردا ارم لاب عازكتس لاَ 1تلارع دحار كلو دوكذملا

 كرد 5 0 يو / رق نرحب ع جر



 ا * ماكل اوهر هلع يلا ةينملا جاكت كفالملا كود طرالا يل عمدت دود

 ظ عطل سب نعررلا لال ككل, يتيم ةاعنط ارك نسر امول سولو احا ا

حاكسلا عبجنا)ذ مرجلا حاكنر جاكسما نعارا نم ءرياعو دلاوننلا كود
 

 امجد اًيلاعمو اامباةرخدا مك جو نلال | اكل اهلل دخا مارخا نى
 ادلى نلللاعلا س كاكرا ءافالا ةدوغ داو | نيسان نأ

 الو مرملا

 رم مكدلع سا لص أ ايبع د اتد ىابع كانغئورامو اسس

 1 كا ث طك لع هدا ىلع هيصب اصح ند مرعوشو ويد جوار

 ساراس اكرهدملا وجر للا)جوعداودو نئانا ماي انرلا يل

 ْ 7 لدول اال رزملا عمن ملتلالاحلا ماتت ديعخ جدا ادايبولا

 ظ ثايذسا| اهنا نخيل مارجالا اف دوعير لكوملا دقاهلاالاكذ صم
 ظ امترانالا هب جاكنلا نعلم ةدايهشلا بدا وو نوعا دال

 ظ هسا ئيلو جاكت رماغاهروب طانن راسل اهب جاكنلا
 ظ انعم اهرداقسس رو ميرا ىدوذ هيد املك تايزإ در

9 

دحا قس عر ةيمملار قيسلا لبجر | اعماهتر لاب
 ما

 عمجأ عانسا عمرنا يدا اهرحا سبل دا نسأوالا ل اموذا دل

تب اشلائيل هديل ةتلاثلا ف دئلعلا انهما د دونل دايس
 

 م ايلذ اهب ةلخدلاو اهلئسر م بزلاهن هدحا لخر ناي

ر قبال انععدد عاداذ اهلششر م ايزدا
 اوفا, سب م

 م>ئذونلا بجو ىبسد اذ ميمملاو نه ءانتكا تطئئسارا 1

حاكن كلائلالو اهوطعد انمدحارل نوعالك نيب ]|
 كالن اه

 دعوتعمار رئال سوير امبدحا ناطر اان وكدا اهافنطب



 - اضنلا ل اكسو هرهتس لورا نعى اائرتسملا» : ىنمملا اند 2
 ةمرك لجل ع دا لاالا از دوكك دخان كطددان ليبساللاد'دسلا
 كاكاذا لن ارهااشو لع رحالد راع اان سالا د علا اهل < كسلا
 . لاما جانرلا ءاكن د الاهل انغا ديس ا.ئندو | ملاسلا قد
 ْ تلضفلا نار مسراذ را نحاوج هن مرجان دع افلا 0
 اسنمدع من ادسب لج اربكنولادانادع انفنتي ددؤلال ازال
 ةايتسمو نم انظم يككزا لالالالا كان ا لرخأب تلاد
 د دز( دقنملا ا لظاب حاكتمل اذ فالخ كاب اهرعدا مرتد

 | كمل املاك نصل اخ ةيبانك راع رداك لاسملا حاتتر للا يف ْ
 اوقاتنالر ىلازن لورد كك زئاوم وبا دحار |هئبس وعدا هش مدع "جب

 ١ دمر انك بت ةوملا 0> نإ ناوككا ايف كد نتكشاكملا رو 0 / . ما عرخرا هرج رقاب الددو نمو ند تاكرشملا 01 000
 ١ يسسل الان قترلا لع :ريتولا مرت لهو مرغتلا اوبرا 0 014 3-6
 ١ يهلك علا خزي نعد اك داذ جاكنلا دجاولاساول مهرئنو د ف 77 7 مهل لموت الثامار رمل اهبل وعنا للا ءفناش امر 770. ش مهب 0 / اذهلعرريتملا رعر عورملا»لويطاطم م انلاكدا ىلا 70ج

 ويلا ' طش رمب كك ف اهلوصا لخ ديل كاان تلح ةملبارسا كلج“
 7 ان ىرلا كد نإ مهلرجر ؤع لا ثلح :نلسارش اريشاورعوا
 ؤ نعنلاو يدويا لذا ل ددمل اونا ءلسدنن دجدولو فسم
 5 * .اهقلاو ماسلا اذكداهرججر ةيارسنالا ذل دكذلا طرشلا
 يس ميدل :فعد اصنلاو دود انف اذ لأ



دصننلا اذهو انمرح ميد لاصا ل مهن اعل اخ كان هعر ؛مويف
 ل

 هلحالطا )+عر ف ملا رصتخم ىف ىقش السلا يل كد انوه

 تءاكةرخ زد اكل لاس نعال رز هج رمد رحاإر لأ م عنموم ىف

 ٠ 0+ كاك ئمال داه دبع ةريبسملا عكتشالد ايعائج ولمن 00
 ايد ل انبع اط حاكنلار هن دسسسل ديفلاا ةلعاط كما نسل

 ذااببعممار | اهل هئكماطولذ معانا عمت كاّداضرم
 كتدرالال ما انناكم لكم ىذلا كاكاوس حاكنلا لاطن حاكنلا دعد

 كراس |دلد يؤذال امعقضاملا طيس زئينملا يبوحالاوب ككيبإ

 عمسسعلال ععول زارورلا ارشلا لطي اهرم وحدا إن ايخر دارها

 كلاعب ن تل |نع ارش يعبد طولا مدملوجلا طئعسيلك حاجنلا
 دصاو ءاههر ز ترش | ذاذ ذنهالا رحنا انلوثإد جرخر حاكتلا

جاكنلاد نعنملاو يللا بلكي هلال حاكشلاإنمئوذ|نيمل
 ظ 

 م (هز

 00 1 ع
 لب "يحكي : 34
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 34 لا“

327 1 



 را اعلاه دبس ككمل لال حاتنلا م ْدَو ارشلا عاش اج ديس نملاب
 اهريعدجوت مجر مثيلا ل ناار نوسلا ىلا حرج ]جر

 هلل رذر يدبع ار يدنا ذج ثلاث اذه لاقنالهر
 اهبوبملا لرر وين ان1دْمس هج دبس هجر ردع ذه بسأ ”اوخلا

 لال! هنككماىبال فردل تندد ديسملا ثاماع ادن لخدب مليا

 الماح نياك اون ين حاكما جيسُشملا اهجد نامل ثنقكماذاو
 0 0 تغابو ئىزند جر رد ةردلا ثضعلاد ترلود

 ْ اذ نئك اهب دع فاه هنال فاشللا جدرااذراإلا

 8 ل جينا تعاين دوانج نظم باو ذه

 يل اإل إو ىسنالا كلان ذا يشل جدلا
 ظ طجرروبا جاب عويد اهابانقكم ذا صال كاب دا
 و ”كلبرإلا فنلب هعيحافجرز نكد لالا كام م ؛ديعل

 02 ءالجرا «(دار م بضتتارهدالملا ا هفدخار اضرب

 ا : ١ ثيل اماه هيه باوخا كد 6 فيك سبلا عمر هما رمال هاب

 ا افظويسس ججو مثدبعلا انؤلاع# انبا هنس ثرلرو دبعل 1

 ١ وكمال اعلم ديسلا اد اضن دبسلا اذه ع ةارماهنهدبملا ظ 1
 ا .هعارخ همس ساو اد تاكو اهلين اص داض نرك وك ظ

 اميياؤوسلا 1 ظ ظ |
 لا طا ظ

 © ؛املادر اعيرشسو عوجرلا نه ة ىلا /ةنل فداهرست لذ ان "الا رص
 6 دلخرخد يوشع هدو اث نب ابوبعٌن الط دعا حاكنإلا 3 22 ظ ]

 ( 3 1 1 حاس انامل تضلوا هدا

 ظ ١
 ٠

 ظ



 7 الاوز د نشا را ةدهار تامايعش نلعاذار در سلال عن املا

 هاي 1 : 2 ْ ءرزا : د ادططملا دال الأ ام طر ل اوئاهملو نا ١

 هبزر يب 7 5 تالئلادردد انوع لالا ءسا شر رشا ايبقش ”ك ك ءارودر
 مر يور

31 4 , 

 - هي //
 ١ 0 ١ 2 #0 ٠

 ملأ

 3 0 و حلا «؟وشسم فهر لإ لل لاكن اهب لوطرلا دهن ىالطلا ل وكما نامل زانجنك#
0 

 : هياحلا "1

 9 هب

 2 ١ نأ 0 44 ١ أداه "ل ىلا ١٠١ ش6 ا

 يك 0 500 هيدي انروكاملا دوولا كد نإ وس | .ن | نيد رلا إئسا كرد و رئاذإ

/ 

كال لا ثلاشلاو لاجملا يملا لاح دلما طولابر
 كاي 4 9 / ل اةء ليوم نالطلا نو

دلا نفعنا لام ومار هيلع ابحر الو لموع طغاا؟ناذ هز ى
 ع راي ايي“ كد

ر بايبيمع سراشا ادب ان كاعاولط اذان
 م نغل !هلواشش انتي ىراناملا

 ا

 شالو رشم دب دج دئمبالا ل دوفنالاذ امينا ككذأ كك هفئدب ذل
 3 رم ا تر

بدع ضنا اذ ةدملا امن لب ةيحرلا نكت عبازلار
 8 نشل كله ا

 غاي لعل درع سيظناميعدؤنمل ادهن هعمنوكر ديجي
 ١ اذعلا يي

00 
بالوإ اهدجرا :ئاسهلا لش ءدسوا هاعاجر مكن داون

 1 0 حاتنلا مدس

مرده أن ةنهلملا ؟داتنلا بهرم يف هئالع تالطلا ضمد ام اغلا
 مهلا 

 كاعادونت رنييشااواقلطلا نءدذناى
 تي - كالالاإل ثاللوهر

 ميزاب مهدلع يملا كالزرح كاكنلار ةمالا ف كاستار اقينار ناي

 اكل نإساولو مجارلاا لهل لنا ةئلاطملا لوكس ءائبار جوناي

ئرار عسب نفك وجار اهبردريسإر
 اينعمتل لسملا تي

 ”ترارلا زو انشا اراار لى ا ا ءدرل ادوصتس دال انكهرداحو

ى نهرا دحالاوندا كد طب اصر اههادئرارإ جرزلا
 ل« عب ير

لطولد همم اهركساشيلاو جاكنلا اود
 0/0 بيجر زاكدحا ق

 ١

ل نإ ةبحرلا عمن اهادح | عجار اود ىؤلطر | عجإر
 : , مدرلا كيب

 ةقلاكم اهبل مم عمبا] وهر حاتنلإ ا دمهمشمل تالطل يءاهدالا لاوحا يف

 ©  00أ١أ  00



 ازيججر عمن ل تيدر كييطنواد
 ده 3 رج عملا هل انجبا
 يجن امجد نلامجد اجرا نيدويد 'ليعاح كاك نإ لع عهازن
 هل جشئ افب يعل ارعنخ دا )سلاما يوونلا جلس
 ابجاكت دبرتعو ا انيدج ام ةروكذملا ملا قلطمل دوت نا ميل ام
 مر لب ركام سسلاد هدام جدا اهلالا ادع | ا دع
 نيش لدسداو املا ها اهيطو ذا يرام "فتك ميسان
 لاواهنبو سلع اد وبا نفطملا وا ذانياشلا هليل:
 . تايلسا2رهرر وصب جر نئاذا ةنئارلا لَيسَ ابهشما ع ١
 2 كي ناورعاهانهر ريصلا ككد نينع راو قلاعملا

 0 ليلح تبر اماهنال قلاطملا يلد ىاايملع
 3 ١مم را ليو عانصرلا دما تيراص اهبالوبصرلا
 2 رب تر'نالطلالانعرشم هم روهلا هذه:

 اريح كاكا اًنا 1ث انشللعب كابو هر ةمجرلا درت اول طمل هس
 ىبلرا نيوعب هريبرا كحد كت ادبعداكنا نسلط

 س+ دودو دملالا ل03 03 ل الاعلا د دع نإ ولسا نال صرع
 اهرئزف ام لوالاادعام دوجو ايد اين لوح دملا ىف دبارشن 3

 ايعدن يئعب اع وانت فاشل قلاطملا سا دع ادمن كالا -
 هليشح جول لاب اننا صاد اهب رولا ل حد تااملار اوجد 2

 داشتنالا طرتس اه ردلال هامل لنج اءعرطتمم م اعردكذا
 ها نكي نم جوملا نوكر الا طخ وغل اجا لهنل امركلا ف
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ن ل1 قيل يوهان مله قانا اقكذ نس فاشل ؛لئلماإ
 ياش املا ء>اك

لابخأ نرامجلا :اسورلاصمسل مقر اهر واهلا ملام تارس وكر باشإلا
 ه

 جيمسفتل اهب لك طو دعب مرئصل علو لاع اهخاكنا نراهن عددنا.

 -: قئوب لد اهداعاور ككذ لمد اسو راصد )لي وئر جاتتملا

 لا ىلإ بلغ سحرح اكاد ان ركنر اييدب
 هل االطلا سائئنن ل3

 كرات ند وود نم هل اعاد ل انلاءاامولط ان اهن ءاونلو .

 تح ناكلا اتالاث مالا لجو نقلط اذادنا اذ سلع داع

 اهوطر للعب طملئعا ا ند ايبلتم م ا دلع نكن إنيئملظر

لا سان اورئملا نفان م ونس عاارلار كك زكرهو
 اناعاضم

ايسح يف ان دن ناشر ليا (ذظئ ضنا هنس
 دعنا لع 

 . هلاطيرشلا »زيبا لوما هدرز لاعغال انالث ةكلطملا ا

 تكرلوراارممب ص اخ نا اهب "ليلا ل ادار كك دنرهر

ز جو رثثالا رع اناا امرلطمل ثلحا"ركئا دلو
 اعامر

دال لهاال لطاب ل وئون» ةروكذملا طورشلا انف انراغ نمر 0
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 تاس هدر لارج ف لمان )هاج لكيلا الد دئللعب

 اشرت ايلوالا هاكحا دبا كيس فعن

 بالا عد تلا ف بائالا ساةالولا ول داو همدعدكارحار

 ثءاج بالا جالا ةنيّوسلا حالا مالع كارءولا دما:

لاو باإ الا كاس لغسل او قيشنشلا خال
 مه لفس 

نبا جي بالل معلا قيقا علا
 يندم اذها ه

ا يديلاو بلارع سك نيش نكن اهرعأ ال ظ
  مسعلاب جال
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 * دعم 'قننملا كنا ندا تما الوب حرقت.” ل 0 ْ
 6 ريواطن نيولا نسلم ايون امنت لاالولا ةرصخ بي زئ الع اهوبا ع مشب ا جب ْ

 رس لاو لمثل ١ ىلا املا مكححلا جدد نيصخو قلمملا دعنالا من
 امجد سلخ هن نيل لو نك اخ ل ااا هدد كاظلاسلا ' 0 ظ
 ٍ  هتدبصعو قننملادارتولر بيزولا 5500 1 ا 0 جوزي انكر باذلا ايعاضملازحاايف ىقدارلا ككذ ام كبضر كاد 00
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ا ديبالا لالولا لئنتنالد مكحلا ةانو هبآذو فاوفتسم !!ذاذ ميلش نح هلإ
 ان اكأذ

 عيس الع ايي وهبلالا جوان تام شال ناك اذ تانغ الث كود لنعمل

 هيصاومإع مباعالم بلاقت م نذل ذهو كاويشبلا لاذ اتقسانلا بالو
 راب سبعا ناجو زئانكتو ةره فلا رركت او كاطلشللا يال ولانايلاو

 درلادةلاحلا هذه ىف جدن ولان جوزاإل نان ايد باعاذا امرهالع

 جداول ير سلد نيل هرم كونو يلا لوصولا دفن ول فن لطب
 ظ هلان كوننا لس مايرد رهد اهل دفع تاكا محلا دوغ دمل

 كودب هوك ابونر ضر ثتالخل ةعومد رع ةراسع نلك مب ْش

 كاناكناطلشملا يد زن ععب ل قلعو  ةييسر عقلا لك اسس

 رعد حج ىلولا مارح دنعانعبا محلا جد زيا ذكر يتلا يوشسلا

 باداهت نك ذو هنيلوم جاكم ندا | دعاضنا جدزنا ذكي مبدا
داو طش مث نااهلر ؟ارما دكانح لاك كاك هجر نى

 هناا دا

يسئنلا دئاع ل قلكلال ل اسنن اللا ذ|ةينياغلا جد زن دكإ ميدي "لذ اس
 ه

 كاد مسس معد اهل كاكرلا دل هييضنرم ا تمول هزيعربع ش

 عدرا ععن الد اهرججو ايدل يصشلا معلا نإ هاماث بإ لع

 *”هيج كلإ معلا ئا كاعجو ري لا عقبال ةسلقت ف هينا

 كاءءايجو رب هان اهب جون دا بالل معلا نإ داراول امدح لع

 ف كارداشو مع اساادل كاكولان الئعر قيهشلا اممم

 ةدد دكر رثألا اهدحا جدل هاذ بالدانونإل اناكدل ايالح رولا

 دنع جدر اذكر ىرملا هذ دسع كوييملا عل اللا اضنا كلا

 بف طير ادهعاو هبداؤنداهسسدحو | مصعل كاناكيإ ول | اما
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 كاليسا | اهبقول داكار ىظسا ماما هس ةسالث دود د كانها داليا "لرسم ل 1 جم ظ !ٍ . 1و 0-0

 تايبا ماحلا لي جرذيلا عضارلل مكن مجددا ةيارلا 00ج ””ج
 8 ٠ كلبارونهيل مكاحلا جدو بلاش 7 |ججو تعيب علم

 5 هحاكتر هرشلو لولا مدع هرهاوج درغع يدع تولت مع جم اور 3 رعي يب فول

 ىلا مامرسحر انا اكذكو هرعاخ كاسم نيدع يآ نكز 0 0 ٠

 ةملابلا ةنويجلا عدت طال ال هاو « نداكلرعر عرمما مامالشن# 1 0 0 يارب الطع يايزملو ارح + تداقثلا هداف 0
 ايلا رسعشلا دنع حرجا ررهد انئالا لبس غاب وسر 0 5

 من معلا ل صيئانار عمم اق اهدا كك ذل ناشنالا تسرع 2

 سلا نال رجا صئنا هعانسا ناكداد هيعو ن' نم يلولا عيار ف
 علان لا مكيلا دش لنصملا ثوش يول يع 0 نا تعرإر »ب

 كاوتاح بطاح ونامل هب ها ده يدب نم عوذللا نعيفولا خراسان 0 نووي
 تدوأ لدارعا عن ويلا دجاراملا دارار اريك يبعرل يقل "ور ل ير '1

 هلا منن 7 هل ل
 مدغلاع لعل تير نا انمارافن < دنا متعالا كيلو ف '
 تمار وعوعرحاهصرمرشعتداال جدري واطااثإ 2 هام يبن
 لع ردوا هب مر ناجل ر لوم لد 0 ثيدحب هدد امج ان "ل

 ومنلا دف اًسسمملا هني عابهت2 انصع اشلات هلوئادبلا ئ
 هبلالوسولار ردو ردتلا ةفانس كود اغا ذا امهساخ

 ابهننتةيراؤن انهما هن فل ايوب انس فارجا انيس تست
 اههرشن ام ىلا لويشولا ص سانا لس ارجلا نم عا ةييستح

 كالا ٠

 كمل ةريعسو ا كلساكا :ىيشسر لذاغ لاب نعالااذا ولانه 2“
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 هسا ىديلسلا لاذ مرانالل لاناةرئنلا اناسهر دق ناكاذا و انغأ يف

 هه شع ىدآح دهالجلا نالسسملا هذه لام د خدر نيتعملا
 دبحلار يلا دق داع نلاتلا نيب انملا لولا جديدنا شعت

 اهريبس لذا, :لتسملارهاكملا ةملونيس جدر نا اهرشع ثلاث

دجالد لب [تسحرويلا ةناجد ا اهرشع عار
 درس نر 

 دااةظيحوسلماوشلا انش اهركرإم الطهوإع مكخلا ايد جرب
 انعم ره اممهارلئافارا نهد مولع ند اح ى

وير ان اد اجرلا غنا لوح ىسلماوبتمل ا
 لاخلا بيسسبل 

 اهسدع ليها هومر هيلا ةفركلا يدى ايجد دنا هلس تيلاطو

 سنالطايثمال] نفاطلارهاظلا اب هدا ليذخ. بتحتح |حلا نوال

 تكد صرشر هبرش الرد يد لابس اهلاعلاك جاكنلا

 يبا ك طابع جاكسلار لاطام يدلل هذرحلا هذ امو ني

 كاك اناركترا امش جرزلا كوكل اهاذ هرال اهدسن عا ذا

 اقطن كابن ذابامجو زداهبإ وه بااهلو ةفلا املا "ةحوزرا

ع بااكونو اهيل دج ادلو باول لليل كاد
 مدغرا همزع دن

فلاب ال وزد جرخر كك ذكمل اهن ذاب اهجورذ كبلاها
 تاكا ذاام 

 اوس جو اال اهناد هما ىعد تواعانإع هر عولبلا لود

 ؛يدصلا كذادال ام/ ذا امعولاثديدالا الما لطول !تلئاخا

 مدرب هنويسلا اها غولسللا ىلا امبعر نن عسا ربمم راع

 دبسسلا مالا اءإو نصل نعول بل همدع دمع دجلار كلل

 هنويعاتلقاعابينر ااركت ةريبكرا تسءاكةويصاسجو لنا
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 5 ةيضاك اوس نكرلم هر جاز انولعد (لنطرسللاناكزلك 6,
 نااكونمك املا 'نالوب ا داو اهدئار ابحر زن نلارعمافلابارعت كي“
 ' اهلك ناك ذ,نكسلا نارديسا نسر كت يف يل هييلاها هرعو هددع ريغ 0

 جدربال هاذ فعهارملا ؟اجناوب ناو اهلل كذا الك الملا عاما ا
 ”كق ين وبسم اهبل لسنرب ىلإ كا ىلرؤنسلاللا يب ةمسملاو علال قد ةرولصلا“ دب

 هيلع ملطبالاملع ملطن اهنال ىلدا كوب مال اديسعب ىبامنلزالس ٠
 ةىجااكدهللاوبالا عاما ربلاو بماي مرش اوجد اهرإع
 ' دابا ادو ولا كوجوذال د كدابصعلا وحر ميسر مائعالار ميلنبو
 | يزول اتاني داانال ايم ذا وجال داو هانا
 - انيركس نزلا يل ركتملا ب علك ان اباسش ما اوك لك اهلا ةملابلا
 تداس ادب الداري وكس ب يشكتالد كاريصلا ر ةئاا جانزلا ب
 ىضيو اناكمإ كيذرل ئملا جو رج لد صب ةامللا عرط راؤلعم ندد ف

 نيبس مساوهز هناكما نيرحلابو نيس عمان لامتنسا
 بلد _ككناووير شع كلاب نيبس عمم لط ميلا نانا اذ
 نار ذك لبق بول اهداف نين عم إد | ضب
 سيل دوما لذ !ن قصب سرب سلا ماش هدلا تام
 ةبرش كلور شعرج ملاكم اد اضبا هب عليو صخب
 كءاهرإ ديبار انعولب مك مامون سمح ول يدان ود ردك
 تنص مرملاوا مالطا مولسلا تغدا |ذازامهب> لاّضفنا
 ظ نرد ناد اهينج نفالا حبال نال فهلا لان اكسال

 ال

 35د 1١

 5 اخلاببطن ب رنلا زعل وميوهد اهوبااهزماسيخركسلاب لاس ستخ 7
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 ملاذاذ تكد كن ممارلا اهرفص مند ضدكت الار فلات الذ
 مدون امادبسالا هجر اهوباالا منا جدر الذ خولملا لدممب 35

 5 نئرلو هوب تلاز لاذ عولسلا كر دهر انبراكب تاائاذاذ

اهخر نا ديلا الر ب)/نسسلذ مارحر ال الدرك دارع
 : 

 ظ عيال از لاو مزئلام لعام فطن ان ْذاؤ اه غول دمدالا

 تاكا نول خرا عبصإبو | بثور الصبح ة دحوا كعلم
 اهيلار اهجو رد ءعنج نكذ نارك كىمررلا فثيظرر ١

 دج ادار مرئن امان ناوذد اوبس ا ميه هنعاوسال اه دحر

 لاتلالو جلا سملا الر مالا مجالا ال د ل هنالرالو مال اوبن |

 كابصملا ضيوككتك االا ال راسنلا عيجالو مالاال

 اهباصعرد ساييبجا لكؤنالر اهسن ةارملا جوزنالو موق

 بع انبابصخالا اهجد زالد نكر وثم عصئالد اهجر زي
 اذ اخ بالا 'نالولاذ دجو بااهل د اكا داذ قياسلا تنئزالا
 تالولا الهامل كاكاذإ بالا دحر عم مصب الي دكا اج 0

 3 مب الد ديلا نال ولا ليش حار بل دحاهلل ايا ر

 1 عا ومهش حااجان كا ناو دجلا هدهرقلصشلا ادور

 < تسلا ل دور بول جلا وجورب ناوعبالا قوش ول(
 6 جاي امهر رولا ععبالل بالا جعل قيوشن جاانار بح خاوبلاناكادلو
 ولان بلح دار قينش جا تااهل كاكأذاو اللا دودد نقيصشلا

 ليمنتلا جملا نا دوخو ع بإإ حالا كا اهجر يلا عدا )ف قيوشلل جالا نال

 قيقشلا جذل ابا نال هلال لا جي خا ا ىار قيتشم جان نااهل اناا ذاو



 بلل جادبارا قيؤش دا ئاوا بل جاز ا قيرشم حاول نانا ذاد
 ازئاكر اولاعس نار مهيب ةوخالا نايرلاد بلر ا قييشد معابر
 مطير ةوخالا مارش | دمنالا ءاخالل جلرلالئلسل الذ :يارلا الها
 نا معبالذ قيوشملا مهلا يالولاذ بل معر قييلش معاج كاك اذاو
 هبالرلا الها ناكاذ اقيقلسلا ممل ا دوو م بالإ ىلا اهدي
 ايديا ولا دبز مزاد قيم بوتس حدا اهل ناكاذإر

 520200 #2 1 نيس 20000 نال ولا

 خابر بز لولا كوكي كالا ادبا ادكهر ننيشملا معلا
 كومه ايد مران ونندا مرودملا لصفلاا | غ بلغ يودرا

 اهو زنللم ةيمورملا ةالصلا هكزإب السان لإ فسم بع
 2 ةسالرلا لاركدام لع نب 0 دا كذ نع انشملادرعبلا

 ١ هيام عئاق اوم ميس ل
 يبه بس [ّسبقيسضلا امهات ءئسه ار خارون ار ائعاللا
 ميعمل هاير لا ا) نا رهر أونا ككذ اع مهند از 1

 هانر وما راشلالارانانككا هدغ ديكس رح وهد انسان
 اعلا كابب در طنا لال حا وهواصلا اي

 لبس هودبدح امهداو كاكرملا مصحح ىل كس نكذ بااع

 جادرلازترس لا اوبك عقب اع ها طخ يسلمو شمل لئلا
 ' : دقللا قودي ب ىذلا لولا اهيلاعس ولنا ندهسملا صحاب ظ

 00 نيو نايس وانو نسل ايما



 مد ايدعا مبلغ بلاملادال رمل يشرع اظلا مذاب هنا ءاووح هع

 كاركيد رخل اب لالا يدنا ب جانب امن ءنوكك كككذ ةحابإ
 وللا بتقامغاصبا لسسر اهسن جؤبال هروص نكر

 لمس وئال هز ولاورويهشلا نيطولا لاداومملا سل
 لعل نبدا طارح ا ضبا هلع تتش | حائل م١ داغعلا دسم
 اهلاوالذ دوييلنلا همس انا داععلا د اننشل دك د ردن مكعاملانإ

 عبرا ن وكلا مزلانال د نك ةعام هسا ع ردع رقملا لا

 بيرملا امثيرلرلا ىف لا اهب نك ذ لو سانلا سري عع
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 بسلا لجابل اخر انك كاددسار لذ اع افلا شاك نارك نع 227” ١ ٍ 1000 0 7 ارحل
 ممجا دارو ةمرزتملا بوييلا ىامالسللاو ةيرحار ةوشصلاد فاو 20 ا متو

 0 ا امد كس ىف ركذاد مي مهمعت لقنر ثييسرعر لاننا 5 ذاع 40 0

 , ليسن دماعإو ه كبررحزت ميس لانكا طرتم ٠ 4س جم

 2 ددزاناسبل اهو بوبسلا رشة ةس رخل ودق ئذو بسن ا َه
 اراسضم ناكإ امج رحنا ديصل كاك رسوم نوب لا عب و 307 ظ ٍ ل ا١داكأ قلك ىلا ر 1 نو ا

 انا فزلا دالاب ل مكب ام ككذ نو عصنال حاكلا ناد قكذب 1 6-0 كا اه >

 ' كاف نا رصلا نفاس ككمال وعر روصلااهلبا جد ني لجرلا ا 7 ظ
 بيبالا لاهم نيرطماد لعبا لعاب ةروصملا «ذهايإ حاكنلا 2 0 1

 ١ هجر #الووسرنادصلار ادع سلا لش كدا هيي ظ
 كوكب لا فس و ندا لفرح سل ماوشلا انني لاذ < لا 1
 ٠ ةطلاورتم بوت مري زولا دا اوس نيام اولا نهلا 575١ج ْ
 7 اهلر لإ سائلا انيلؤلم لزب بح نكي داو ناذدذملا له ا 1

 توك عباشملادلبلا دلل نان وكت سداٌسملا ايلدمرهي١ا هل ل
  دعارؤرا لجالا نرذوب /نيد لمئابواذه )هرالاحرملا ٠ ظ 0
 اهدزإل لا ضال دلبلا دل رود )جوملا, ءايالاو رنا ظ ا

 دوكبال نإ عسانا مرح جسو ا بعاك نرش اهب بوش ن ا
 '. ايلا طعكسسلا نوكلا يوني جر زلاكناذ كس ادبلع جو رذ '

 هاملائن الج ادوا ذه لاك انمذ ارب! نإ ضرعاولد ٍ
 باغي جاكنلا نيل طر ريس هر وكذملا طورشلا 'نعلهرد ظ 1
 تتتتهادو اريل لئم وهام بد طخ مادقالاداوهندا كذالا 1

"4 : 
  : 1ياا

١ 1 



سس ن وككاملالا ندالاردب دل سن اىرشملاب قتكزإ
 اهبلر سر ا

 هطايولر رادع جد نا سر اهيسن ن وكل ار :رهاط رادع

در نا دصلا لابع ارسوم لول ناو اوك جدزلان كلكناو
 دغا

 متع يلافنر ناريس مدبار ماذقالا ثاوجل طورذتن كير

 بقارناددلا غازناو ةدئئملا؛اكهااإ/* -م

 "تاهت ردت ةدم.ارما صدزت اعرشو دالعا نم مسالا هل

 ىلع ايار ادبفنلاو الام عضرر|ريشاراارشمابابجر .

 تعرشو راشالار ثابللا عادالا لن اهيلد لعالاو اجور

اوح ناعر طالنخاما ضاتإا صار باسهل ةن اربع
 دزل

 اهدا! دب ررفتلا اه بلدملاب فاشل جانلار دلولاو

 همرملاا»ا يهد بةاربلا وصح عمدحات ريد طين

 دعن هذرملا لعاماو ءانوةنر شاد ا العدا الطن ءامح

 ضرفلط خيلاقن وفل نشا سالبعمىدلا فولو لور

 اذلو ابو نعل رع ننلع مكان نهوتششعلا نى

 ربع لن ولالا ىلا بذا هلال مراعئم ل اخ داباضبا َْى

 ,. ةلفرعلا ةدع 4| يهو هنيشتب طولا نكن وماهو جويل
 تفل اى داببمالا ير ؛درش هنالت ارنا شاذ هي ا

 برمطل ءاينرع ضمن ا يشاهرط سر نشد ارهاط 2
 تل انّرف مسا كاع دلت لاورطعلا صب دال ةشلاث نطبح

ةياو نإ ل ضمدو نرش وهو تامول دمرها جلا لان
 ثنلا

ةيضبحيل اميمطد انادع تضاف اسافنو ضيخ يف
 ءسعباَز 

 و
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7 

7 

 وج

 مج
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 7 ااه عرم دع اج قدصر تزحا يرتب تكد دعي تان 00ج

 9 اء الصارمزلل ةريكزا ةويصء«داباشا تانربع ةرخر يجن
 . سصوشأ الان نب رود ضيخلال هلسنار |نسابملا نس مق لو 000 7
 انندا هل تفلاط لاذ هشللا كدا طعابف اذطع قطمازلا 'نلاله يحتاج جب
 |. عيطاارشلا طابو شلت رسكتملا )عنز كالااهءديندر رتل © 723

 ميد مشارث دهام واعلاذ تعنوو اليل ابن ملا اء /

 .|(ذر رايوابصبجرو نمر ننشونتملا نهزملا لال ارذ ضخ ل رام بس الد

 ا . يدسر مان نهم اح يهرانولطان اكنسادنر اع اننوئاطبخر ا

ل ةفلضوب ؛ردلا ىكقتل )0 للا ككذ
 ْ جا رولا حاصل بسسال هنا

.- 
 د

00 

 ] نمالاب رمل اهبلع بجو ريثدالا ىل ةرنمملا تنص اهداذ

 | اهسىامإ ملا ف لكان حازدالا بت مرشلملا اضع ادد ا
 ا ةرحلانءئصنلا طلعاوبال ناز ضيع تا اكدا نب دم كر

 || ١" ةصصتشر زورا فاثما نقلا تلك انك اكمال ئرثك ب
 - تاظننالا ضدبالث لطروبإفنالا فصئراطلال ذإ نالطلا#

 اندعوفئنل الذ نباح ضو امولطن آد مدلا دوهن نا ىل

 0 يعل اهند ارؤلط نلام:نل ات :ضحاإ نمطلابلا
 بف نيطلاب ايبرع مَنْ ره اطوشد امولظ كاد اهرود
 " ةدعلا ثيزلا يدش اعلا دنع ِعاَس دن هين اش ةضبح
 دارا اذان كك د دنا نف ممرا ص دامو نوعدرا نلطملا

 اهل . لام اهون دوبرا اهل لتش اذاذ :ئلطم ا صاججد ندا

 هومل ار ثور و نمرحلا نغاهل اسببال دام دع كنا دان

: 



 هزئعر دج لس اسمح اجاكالا»ب لدا الد هرؤنؤم ال دساخ لطابا ليد
 7-5 ردد وملاك نمبحلا اذ هاحارملا كاكا ذاو املا ب لع اذ للاب

 كبشنر اضلغلا كناكدار هناكما مذ الدللخد اذا لعبحلا ف اهنددسا

 ارحل صنصللا اعاوبا فصنر رت ا طرود ضخ لد اعرملا نص

 نرش رع ل لاكا د ةرحلا يل مدلل اكش نجوا ئكذ ف تلع اجب كا

ايرطولا هن اداد اجرزلا ايغبد *انرلا هذ رد ةدعامإ 'ايبخأ
 ه

 ادع طولارنب مامارةريص جر درا ةرئص كن اكرا ملا

 جدلا ره هند ءاسال اولا ةرش دال ةاحلا دعا *ةاكلا

 كوهدلا وكلنا دن اهئالد ايملع بجراذهاو هلع عيتنلابثرماذ

 وصتسي الو ئلطملا دحالع اهل عذاسالب جركنلا اي شرح

 تمرولعااذهلو اولا درسررد جدرلا طمح لاعالا

رشعر رشا هدر |ارثاملا ثاد د نفولر ةرما ظهر ريشناللاب ظ
  ة

 نهر دذ املا هده نريد ولاد د لا توم نما وبل ايلب مادإ

 بيمصمول تكد لام وو دؤعلا ايس رؤملا ضم عثرر ئع ٠ ظ

 بو رع دنع طانلا لولا لانر مابا هدر رشا در

 بطاخلا لاذ ؛نالاو كتمت رشااعملا مونملانإ سيلا

 ملعلر ععبال كا كان اهحاكن كليك سيشل بر اعدمب

 باااهرؤولر د دولاب رسكتملال بد نكت|ام:ل عال ابرمشالا

 يلع اييال اهيل ايباد , انا ةسجو كا ,مشد ةايطمسولو ةرملا ريل

 يدئسل اند امإ لها كاد رع ل هلكأ ده ةرحلا فصلا

 كاطرشب :فيضمو الماك ل  نككنا* اوس هولم رءانب دع

 كلاخ

 اهد



 ثرريقلا ثيشئولر يغدا لسمااغاوأ نحن ومادلد لا اباونلا لويد

 ايئدعر خذا !انإدبإ ل9: تادولو فلملاك ةرلا ان يغش الفار
 7 كاكس نإيرعلا ناعما« طماح هد بحي اذاو جالا لعبا ملا

 ١ جالدمعب طقد روس فدا ةارملا ب انغا)5 لطام جاد زل اذ يداوسلا :
 0 ا اد ياا اداري ماما 20 5: لا

 كايلي ىلثكالاقحا الهلا ثم ثاالداال اسس ًبوُدتادمحانه

 ...١ شلل نا هليدلم نكي ناو نس دوك_لاؤثحالا رهاظ هع وفن الار ظ ا ' ظ
 7 انيرعدان طاح لل لوبإل يصرعو تامد ا« ىصونازملا دا 1
 0 لقالادلو ضاكز اا مده ا نيْسب نع وانس نال عدول مار شاملا 0 0000 ظ

 ١١ موسم امرلا ركز ةفرثرا تومرعل جاكلا سووا سس 0 0( م ١
 0 عضول ادار هتنال ا, اشئ رود لهاح نغم سدا نكد مسح ئرطنملا وهر 00 0

 0 قيل ىذلا ىلملا لع شلالا كان كوالا بعذملا ععدلر قدادالذا ها اة 2

 | ا #يانات عريب ادار ذل دي رالامداصتادبن 0و ذو الب
 7 هانفنكاع رسما ل + ىقدر دعم اضن دأذ يترك دبسع مج 00
 اهرلا ' يسام هرج! اء ظنا نر نارسالل بداطر 7 ا

 ا كابن سؤن ان ندعبح كاضمإللااضبا ةرمل قامت الد ةاذجلاب 27 ْ
 ..اناانتال جلل نامشم حار لهاناارشا هس نددانشس دوك. مو

 > لصشش مانا ام_ىالئو رجا 2١ ئاللان زكان_وشا هلسامسللاغ --

 ا 00 تااياج عناب نعال راجيا اب .لكميد )صال ذإ فيج ْ ١

 | انسب دنت ما ةاؤولاقدمب دنت لهاجر ل سمو ١2م عخسرل ظ 1
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 ترذع | ايظا نصنلا ضيبلا كلذ داك اطر 6انبج يس نا عم
 تريلا اقلام لسنا 02 ناكر اصير 'لكزر اج عسم نار ذولا 4 6_0

 يلاملا صامل ازولاذ ذك عبار انكر عمبلا عسس ناذ البلا ديد 3 0 ١ 5-6 ١
 كالا كيبل للبر تا نل ار هد تجر كر جوسملا جوز نم دعا لذ
 كلّرالر هجر ذ ءل دوه الاملادعا ىلا وسلا دككذ داعرف هيلز ولو
 كج و ءللجر رز درعا دوقتملا ثوب قهاذل كحول هم الإع
 دوعن تكرير هلجر دولا هلوهبدع كاكدرون ثالث نكت نيسلفو
 نادرل م ديد طرح ازدعشس لا لكملار اكن ادي نشل لاي
 اسال تاما رغارا رشا ارهاجل ضر الد اج درش اشر هج دز

 ن هاد ككدب ادع شالا هليحر تءاكدلاو كا ابانبدغ كرشاولا
 دااتكربضلننا 1 لاو رشلال ادا لندالا دعا هعجرالو ؛رملاثلالو

س اهرشن اشر ةمالا هلجر ن قاطول و قالاطلا اهزإبو ظ
 -_- كاه ر

 نشاوككرسملاب جدال اداعاما_ املا بصشنلا هسا جر زل رش امنع

 امهسحدد !لاسلبر نجع ا ركل اب اباد يضاف نائل
 امجد د ادبع يل ولم ن وكلام اها سب راه الث ةدياملا نا مرلهن ام !سهاح

 «د نان ديل ولم كل. كنان أهجر نا عدإ ولامو اع نوكتالاامإو

 تاكيلاد يبل مرا نرخ كوكل ادار لم اح داع ا كاماح وك نا اهب
 تسال اوك ماكي الار دين لماخوارعر رح يهد اههر دام ع ناونس

 هينبغز ناو سس ايبادهد هديل تاكدار *!نا رشعو ررشا بر لعبا ظ

 ناوسملا يل هلكا ده مار | كانا ورح هعدصوت اناره الاهاح ثلناكاماو مايإ

 ىشالا تاو: س كوكل كا ادا يب اهجر راع دا ولملا رغما امهجر راربع

0 

 تا(

 م دب



 تاز دا نمد ركل ادا ثائذانالا ادذدا

 ظ | اهساقبنرتاامنر ىبتس | 'ثنإل“ ان/ رهورهتلاا تدانذ فايق نرخ

 ] د لرذالا تاور نم «دزاعملا ككل “نس انؤلا ل 03 تصدر رهند

 كم" ةوطملا لكل لس اكان لن كارمذ هيبكر 5300 نرخ ثلا
 يلاقي ناععبم هلار نارا كنا« ةرح هعنعول ارب ره 34 ثان ذ

 هدا قلد انيكمالعلا كتم ب يف ادزحا لجو وداعا
 ا وا

 هب ىلا ةرملا نمطلالا دول نس ار سل ننس ىقواإلا ىداح
 .داصنشلا ةئاعدف هتنلا كرام مالسلار ةالّسصملا لاضدا ايها صلع
  ةطسالجاع ننلا دكناباعلا معنملا انسرل دجلانسانلعا ب
 " ابهلدعنالا نيستذا :رودع 'قفكعاع بن ملا نم قحرملاو يسبب

 1 لاب يسما عندي نم نوكيل عرسح هجر اين انع باوجلا نكن ا 9 ظ
 1 0001 وا !ايناؤلطا ناحاونيداركرمسا 0 5 4

 ظ نيبيا ا مانو ها انلح ةسايييتملا يروه نب ت انستا 00

 ١ تالا اهيدر ركيلر !نسحو ؟نيبجل اصلا ٌديبشلاو راع دصلاو ظ 2
 1 «داهلاد ماسلا يت ولا املا ميركلا للا لاش ة نام ] 2 ْ

 ١

 ش

 ١ هلل اذيع بادن ملاعلا بر بيجر < نيل سرللا دس هيد اع ظ
 م عائل 1 باجل من اهئابل طل دبعدا 22 ْ

 0 ظ «اندسحر داشرلا لبس لا 1 ظ
 ا 1 0 كد بكرلا مه ملا 3
 5 7 0 هللاو ا



ها سنك منام مدس امس - 1
كح كيلر ءاوملا كلا كاد احلا ا

 ن

 ندع 0ع ييئنس انهنجو ن نع كيبعتح اذ ديثسرلا كو راهب لف سسملا

 لكان دعس سيلا انفال عساال ثلاهذ كالط كبلاع مهنالل اول اه

لاهنسوملاوها ادد اذ ءاروسساز كارلا لارصم نم ىئيتس |
 

ون مه ل ان انبكرل نيل هللا ثركرد هةيصيش نوف
 ىمأ ابك ا

خنلر يلفت ا لان كاننح لباوحاو ةنحوسل ئيئسرملا
 ؟ اعياد ا

 ابل جرش يل اهبل لاش سا سملار ةياكحلا صدا ذه كاننح هير

 كاقثر انلاؤ ها نكن اهجو زل تلات ول اهنا قاللعلا عد رد نإدا

 كاكلادوالطملا عولوب مع مل قلاط ثناذ دانلا لها هلل |

 كلدلجر يسم ا نعال نسما لها نه نإل ادسس جرزلا

 كيف اهيلكانإل لاو ىلس لاو صختشم ىلا ينل م صيسملا لعاب
 هلل 'ذع افلا بسس وحلا اطس د اكر نس

 صيبا لدي يدوعسملا ذيل لاف نذوئذ وبنملا اعوهر

 اسد لعببلا "نر لتيل ام لكا دذد قايشولك ٠ فطانلا نإ

 كعمل مهلا مر كايف لاك لا هلارمال لاذ طرا! تلاشي

 باوكاذالطلا عمب إه مهارد مل لا هعافإ ناكر قلاط ثنئاذ هل

 علفال لاذ نعددلا نمر ىهق امثملا انهت ليس لسمملا هلو

لد زنا مهدارر ,كجل سل هال قالطلا ىلع
 سسلر مهارير ثا

حار مهردإلا ىدلثلا اعدبان ىو
 مطارد كاعؤلهللاو د

سس دجؤن مرةشالا سرك اهناب ةكوسصرم
 تلدلدر ا

 فيقنرح ويرد كيلكلا كلان نلكنادا به ارهإ ملكاإ
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 .نع ليس ىلان دنا فل قيمحابا دال (ييساوتملا ملعب

 د5 تلاثاملاطا يرلش شلح الا: الكف بهذا قلالا لان قسملا
 ذعر نبل كلغ ان ماكل كرب انس قانمل ا ىف لكرلكالا
 لكلا دبالا لحرا انو كعارجرخو كاع نود اساس اوفا هركر

 ش مل نداز ةهددرتالا اقدار لك و شد رح يدبعت مااتسلاب |
 ١ ”1ذان نيل شنو اهمدحار لا دنا هرفل اع دحار ديط نعي

 0 هلاقل اير تع نرحار لتي ةدككد دج زتالا اتغاطدحا لاشن
 قطر طوسملا يدا يفق! اممم ليما ماهاما نع وقشالا
 .١تس لاند صيئش لولا اهدشع نى جير م ةدحار ةئاردا
 0 . الغلا دلع نيلنو نيبس انئلاعلان _كلجر راه
 يلا ارش ابل ؟زحاوم ءالاتملا بلع عب معن اتماوجلا
 في-رلا+ قالالطعلا ءثجد زار التاج! بسر ماع ع
 0 سم ىس نأ 0 نولك يدب داك امان
 0 نشيلبحانهلطم (يسسساوحلا بلع قانا هدد يسن ل

 00 0و كا
 0 ملدا يياوجلا ننتلا بكتالراسلادلا كيل ةدامهتنا ٠ |( ا ع للحا

 نيدو نيلالر لع ندرلملا امنع ءونكمةفررلا لسانك ْ
 "2 كلدالاو كني لاهني ماكي د | هلعال و يطاؤن ةنغفارلا هذهانإ ٠
 00 اينالالما نظن )هاقلاط يوك هرجر ل اة نريد و سم
 |  اذاه# 10



 'لسعا مقدام ما ةطحل نصمم مب نيش لاخلا نإ هغؤد دهب ند
 يب انكم ذه كا رشاظملا يسع ويح | مومسذولا لال
 © احا قيلشسلا وا تدلاط لاخلا نإ نالطملا عوقد هدانا كاد

 جم نإ| اخ مسس يب | ينس بونغنال دشر ويهالار دع قلمملا ركذل لا
 نارها لامن فبعر ريد ادرار! سس رر لع لس عدا
 فيغرلا | دهانمزبحنأ'ءلورحلا ف ايما دعب ننراحا

 ةطنح تاجرشع لوين يه صجاوملا قلاط ثناالاد
 دنع دوكذن اياب عياعرلا ر وذ علل اح بح ةليشلا
 لابس |مدلاو تاسملا هدغاه ددش شا ف كركر

 ملناو تااايل داذر اهونظ ايسل نارها ىلا ددلجر

 ركسر | لاب سللا4 كوكا ججاوجلا دبر ذا
 وزب كارلا لش اهرب هسركو ملا ف هممانش جلاذو |
 مدر شا معا ناار يراطل لالا جرطكو هدا
 لاعل !0ماماسلا يث4 صضصش اقول اع س بدلا ف لاوسلا
 لاعاد! نح يجتاوجلاب اسكر ير صوه ل ها نت
 اثب يالطل )ذل م اهنسلا لفن دال ان انككل د ابعرع شبل نا

 لحس نالطلا ظل نع دعانا دب راهركرب نم نإ

 نا اه ثءاابل لاقت كجر رز عمرج اشم نعل اوساا مذو
 ةملط فلا كتدر اهل اثر ةلبوط ةنكست تاكتس

 ثاللء اطمن ييشرئالط بلع عب لنه انالط دصافو
 تالت دوز دب كلا لوغب دصوب !ثدحءءابتع ساوملاو



 اميجاعلاو قلاط نا لزاما او: 1221017

 معرس يما لان ولط رؤس نكت رانج ابادملا كما هان

 امام دحالزلا دار بطزملا اغلا قلاع كحرر كاذرل

 تتنمنلا جاما نلضئرا عيراسخ نمر راريسل جورلا لا

 تسسو ربا ا.رعوت دك ل» م ةرمس نانؤسرا ناار
 تلا نرمي اح معامل اع عطب ماغبملا نالاطملا طاطعان ٠

 مرد امر راك لان ب اكرم كسب يب ئالاطلا كمثرا
 انطابا اللد ا“رعالت لدغ ١ همسغا ذارار قط دلل باول
 ١ يسلم عرسه قانا مسمال ا لال رعلا ان عدملا يع
 مالالّدر لام را اب ةرعمارر قلاط كنا ةنووح
 و هنروتك غلاف م نيبسل اسك نان ك كابجو عرغ نالط قد
 ككوباالول قلاع لافولا متم رعاا نإ كان الند

 اهوباالول كالطل امنع قل اطتتا ءاؤد لإ قب خلكان
 بما داشلا ١ يدرك عد رعلا بحا ضل لانحا شذ ايولطل

 . كتمائرارلا كلاحداناةق الطل | ماذ ايصس د در ةزيدعلإ اوبل طمس اذ شلل اوهر روكرملا ثالطلا
 وبلا يداك رداد ةنلاعبنر كلا 3

4 - 

, . 

 17 تااطلأ ايلانول عرش نفلشلا نال هريزلل جرش
 2 كتمالللا مثو نلاط تا كسا راد لا كحر ناشالنلا

 لل ارت يللا بارهثللا بوذا نيصلا دودو دنع ٠
 قلالهينناى دارعدلا كارل لب الييال قلاط كم اذ هاون نال ودخال#



 00 ظ يللا نفازغلنل ها جرد لالجلا اثيرويلفلا تيان

 5 ٠ كين طرا دلطا نااطل ردو «ه |

 ٠ ! «يبادعر دال يلب عقبال ٠
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 كيسلانا انهن ا تت دل إرم 17

 مو يع بيم لل
 1 وم 0 فزكو ارا دماوو)

4 
0 



 - للم وهدد رووم حةةلا اا 4

0 . 
1 

 ديف

 1 رضوا فلا "ا *
 ْ ظ | الروب اري طوي دس ل ديمتإولا حم اه ذ ؛رر دخل ررخحا ْ

 00 ا رو سالو هركف ل ىلع و روج ظ ظ

 8 ا .تقدقل كاي اس رمل نناود..ىرزقأ ئ

 7 6 17 و قاما و :ءاب قدجتم ابيديرا ا
 | تين اهب عونا سار ناعيا دس رعت 20 ا

 ١ ارسلت ِإ وسو لا ديغت دانلود الل دا نا ١ : ف

 اا ارثلا كرلعرو ةزههيلا .ي

 | كلا تب سايلاوب فلطمزَم فِ كناقاز دداقلخرترل

 ل داوخازا اهنيو 3 اهدا مدنا يتلا اهسضنق

 امم ادي اونزا ]سينغ برع م اهتسواذك يع انرعا '

 ظ اهنيو برسم لاب ءارحي . نانو (نل ىوعن رعد ايهمري ع 8
 35 ءواروقو هر وام لطم راق ل يرفطرتا تير ع 5 7

 ديب ] * ككاو نفس / ي فييصُم ؛ تاوذأألا [طرشلاوا ةنسلا وجو

 ' ظ ع 58 تا لإ هيلع ىفعنا دويحو وق كلرنطن)وغسم يضدّرملا
 ظ دق تست ك 9 ثاوا ففلاط .تنافا زك يطع نان لامك

 11 ام تداط تناف تببشنر د ادوؤزنط تل ظعا اكو ) تلاه

 ظ  لطفز امتانن دانا وقررت اكسس داما هتمعا

 راعغا ح تصهطا اهسو فل اط يامر اولا ضو ام سوتها
 ًانزاورقلا توحام اذ بولا طببح كايرو نداطّدناف
 ١ 2 ابعرلر كد نو ف (ْملذ تلضف ام اباو وللا هش

 ١ هنو ياللا كلمن ذ ان تاق كتناف جج انه كفروس الجو

 98 و رلطلا

> 

 هلا ب هلا سس وصول ميس :



 ا

 0 . : كا 2 ظ

 ١ عبسي زو نيرا لذ كهله ق ددطؤلط 0-5 او قدلطلا 0
 1 '؛

 ' اناث اه سيفمس اهب تقاس ودمت ١

 هعامزو اتش رمش ذه ياك لعفب ثاداديدل دل 3
 زورقناو يوابتاملق #كقناوو نمت هنااهيلع بتلك

 انف كد اور الؤو ب اسد تريددلا ديسناو

 َّى نووي ا رن قرشا كر 5 مع لاوهاذم 2
 هك عل قساوة طعم تابجريل يم دلطلا ربو تن مصل علت
 '. نر ىف علا“ وا ءلعُم نمول يال قيل ص اع فةلطلا تلعب نأكل قناطل1
 اق 3 سرع فون عل يفرش ذه يئاذكل في تادبالا ها

 قرح الطلاب لح عر يف غن اجح ايت ىلع ع . 7 قلم ل كنالثلا وتو نم نصلح ية ليسو هن ال هيلع فوقع

 ناوعلا ثاواطح هن تل 20 و وسن ا

 فرلطب ا عون و نيني اهثنلا ضنا يع ل عويد ن ارت

 يضأبلاوكاو لع هفف اهل نتعا تر لطشو عل /ى ا

ِ 

 لمبلغ العن علك اب دخلا "ريو عع وى لسن: ءزمتعاو 7

 هش ارشيد م ىولطلا ف عرضولح ا ظملو نالذ ىناشلاب .

 ا رول وس ولذا دارم او هدا قالطلا عار صوف زم ليف ظ

 ١ لكس فب در لآمؤدو عب انك اه هعو لاميزوك بت اهن اما" 0
 ١ ٍقاراطنارفو بع و وسا هلام عدم ةياعَكَت كررتشنا تاق اذكب" 1 ْ

 وايد الكتل اّمالإو سلا عيبا طفلا
 : ةرئشلا تلاقف ذيك لسن كنب لامر اسما 1 كَم

 50 .ِ ف 00 : 5 ىلا 8
 0 امي د هم , .

 ١ 5 ل 1 0117 " قمم 01 3 د ٍِ هج 00 4 ١

 يقفون و - هل 7 97 8 هيت ا عي سوا



 ٌ اد (ي نع طحئءرص تاك ام ةدع اظفهسأ و تنمنم ا هو نسوا

 ظ . تاق ا اهنسم د ل

 .٠ نوما دائوا ىناطت تكانرتوب كااهنال امخ سيد كالا 2

  "© 1ظ لدسولعم ها 0 :اربام ككالط يم لكارب

 + > ةلولوم ءاوبلا تن تناك نا لاقي نإ كوالا نخ تلاوجئاو امهنبعب
 ا --

 ١ فلا اثنا نعو خم الاوانب اب قالطلا عدو ويثير ةارماو تي كو

 ظ .دلاقزلئالطوتو متييعسص ةزرب هتوعاو هارب يلعاهتدلط قلع__

 هدي داط تناغيتؤزب أت أ نحول لاقولو يبرأ سسمشلا نر
 ظ وجلالي اهو ناس شن بانت ليزر تاق

 ' ىلفزلا سس شعل يلا هل انف لقي اري لاو ايهحر ىدزطلا عمو هس
 ظ 000 وص كك وب) موف تلافوزو

 دايخ إيوشو يو لكفظ ل قبر بون كب وززازونو !يعصر ىزظطلاو تس
 نيالا هب رص ىذاير مل ان ناو قط ايو اشتاك »ضو فلور

7 0 
 ظ بلا ,

 «كس ورا ءاولراعت ءْوصِبِع ير: دربح هئال ايسر فدلطلا

 هاج ابوقو أ ودع جوز اهنع د هصوف قدلطنا ع اًضوغاوِلا لتر 0
 ظ رة ب ليف ام لودي يلع درو و رج ثبب ده اهقفت ر بسلا داع اللا 0-0 تاير 7

 00 ,ال ”[وب اكو ىزارباه ىلاط تن اف لِي نأ لياسلا دوف نو مالضالا

 0 اوله دعا الغ ةارزلث كلو هج وْسْصإ ارت ا تاغ ثاانعو مخور نع
 ا نبا تادتبحو زو فام بويسولا ناو يسلم ليتل (:جرشن هلاغدرو دع

 ظ /! نم اقوا و هب اخدت ربات تيباعتنان ل ئادص



 سالب بخ و له د تاؤ قا رصلًار رو رع اونا طه يضر ذو او بيست
 - ”ههيرر 0 يفادصدم ديووب تن اه ين قدط هدا ءل تاانفول يبل وسي ذاقو 0: >2 0 2 رى“ نيا نمص ف و هك 3

 ةايع 0-2 دلة اوبل ث لع فا مصلا نب اربي لو ايعجر ىف لطلاعهف (هيلطعت
 مفي 8 6 ١ 0 ا 3 هوب - 6

 اههملازب همم نو نربإلاب لب ان حج تنطيس رف دمال ل أ اثم ا راس اوسا هايد ا ةيفح اب هدا نهسمت»_ زم اهذذ بو اع نح يكسر شت ىبم أرنا ءر (هعملخ
 ١ قاطدا نيو هب واتم يام ف دنع: يجر هنا ص اغلا يلع ثح
 3 هدول نا اتت كيهعت بح تامل ا يو تمس تكور اوما
 ظ بواقي و توهيلا رس ف هر ام ين ار وهمس ا وص ابهتل
 1 لاَدف اًددا اهو كيا 2 دوما تع للدس عربا سمكا

 4 فالطنا ]هي :م راوبظار رف ايريس ل ااو قل اط
 د يللا

 ٠ ريالا نص نب لام ايرهعر فالطلا عقب باجاف
 لوتيرلخ ن ثنو ب امه روهو اهنف ادص نم اهي ارب (هيرنطا| نزعولو ها يصدم (عزابخالا هي رمقنو



 7 1 ل عدول اع ليس ليوا باهشملا 6

 نس زصقبم وو ' لوما اهو لوقناذم 6 5
 اهيطاخا اوسرو ملا يع , لفو زلوم | نر توكك نا 1 3

 رك اوفكبط اخعرمإو تنام ثا ءاوفغك خوفا 0
 اهني اهاَوم لوقا تاي ب اجاف يجوز يتناغ
 همبعا و رنا لوم لوقن اف الاثم بج الاب تدور نا

 اهلي وكرلاو يُفّيرن نار وهلا اهي ارباب رمح
 تن ويجتاوبا نأ يى اهلاؤت لات : نإ سم هاربا

 2١ نع تاق لئاربا ك اقف قلاط تناؤ قادصلا
 : امقرعإو ا ءالهبس ثاو أئب ابق الطلا عقو مسس عري
 الاغا اوس ارمْسلا نش يس اوم لو هالك
 0 تل ارادت دنس تس وز لانا

 ظ للا يطعن زاب فزاطم ايو 0 0 0 ب ن لمن انهو هئارب اه او الن

 السما صو اتفوعتوانو اهيرطعو هيد ايعناوس قاب و
 اطلاع ةزرملا (هن مى نطول هدو درس يجبر اذنخ هعوفو ثم
 ١ كاي قلاط تنا اهلل كف ليزرب ا .ينهت هدلا لآ تلاك
 | لوف ولفاره اونم ل بف خاوببا ص طوب غاقيالا تارا
 | وابالا عنا ةئيسسس غرهشت نبا ها عقب ل ت وب امي اهلج
 | ةةاافرعب لاو ناب حرصنا وم ةبوزما لام نم ب دب



 ا رلا عب زاك ب اع وه اهيع نب اك / قيرطسو 5

 م مهب سف ل غن ارقام هيلعؤال )قس ال اب وصول
 اهّهلط اهو ةام ا ليلو لاقو لا يكلا ىلإ ها ببسو
 ( ميهدط د ارب عن لاق ا ن اه حروزتا اهيكتفكم | ْركْذَح

 بص مالو اايهحروإوكد امان ابك دطلا عنب لفن كك ذا
 وسب امهم الك ننب للم اذ اود اع انياب ىردطلا هب ناب
 1 11قملظ ئقلط اه جوز تلاك إرم ١ نع لس روض الق

 | هى للر

 هب هير له 13 ب عافن اجا ىاوص نم ير تن ا يمشن أانغا بير 6 - وول : 3 ٠.ه ةمر
 كيج 1 2 مص 7 .و - م

 اة 5 . م 7 ٠ ةهلر ندا مبسم ١ قيد ناحاف ىج ى دلل | ولج
 هريب تل اال اب ىهنجالا لج اوج ثم تازحا ىلبسلا فمئلم

 قاسي ار ف سمبل بو امولا ءاضتر او ممالا ىهتذن از اجالاو هبلح ل ؤتلا بوجولزخالا هيلع و حأ#ل لهز ومع ن ا نا ةلازيالا هص اهيزن ىلع ال تاكو سس
 بجاو كيتا ز فان يوصل كاسر كب ام تكل يبخالا نب عوبجر ا غنام لياسلامزرل يصلك كاد لف اهعل اش تحب تان ىلإ يوروبا باج ا اغم ردا يب عملا ثم هيل . صووم ةزم ىئااسونهم لن رفر يلب نسم (علرس وفن لع (هتللببوا ودي نااهليكوواةجويزوايَبجا م مكش

 : اَحِرْس مب زعلا ظ مي عوير ذل ب لو عم يح ع هي

 [ ين ب1 تاه زول اغ تميم ييكلا ىف مرلا فيس

 اب قدك



 هافلتخا 01-7
 ا 0
 | تلاقوهقوفح عي نتا لاقف مس ربا رقلإ اذ ذ 23

 فالطلا مهب لهيو ليو ا اهلؤف لوفلا لهن داو ر اشي د ثم 50 1 ١
 1 هيف رلكمخال كاد ل ث اًملان اهي انن اجافابعجر و! انياب ؛ 1 2

 ْ ش ١ ل ار عؤ نأ ليسو انياب قالطلا عقب ,ر صوعل ار رف ىف ا حين ١

 طلو لهف انوع ب 0 لور حمم 1 3

 ْ كل ااقتدسوز عمرجاشت صيت نع يابو ]ليسو 3 3 3 ا

 | هتوراهناطاتل نو اي اند دَنوا ف جيركو : 4 4 3 |
 ١ يح ةزوبباو فالطلا مَعِب لهم ة يعرشو تنسب ةرطخ 3 3 1 ١

 ١ [صيدع وكي صو امهم ولعم نم تناوب انا باجاغ >4 5 3 3
 ووو الإو اهييلع تاعك أ قدفطلا عتتوو زوالا هم :1 41 2: |
 | روما هدعلا ءقفن نيز لئادص نم ئناونا تأ - 93 3 د ١

 ١ الا لغم ف لاط تن او ل (ى (يف بحير امم كك 3 تك د
 | مسا فالط هب معن زاك ةرعلا وون نمو ٌقادَصْنم ف 4.4 01

 ' ةدعنا َهَفُهْن تعو ْىارصنا ئإوبلاب نينّفصب يلع 11 ١

 ١ الف هير يع اهلع ةاريلاذ لاح ا ف َةيِجاو بع يهد 2 3 ظ

 ' يكودلاو ييبسلاو كاقفداو بضراو ١كاقاسك ررلط 30375
 ا والو يركب ا عبس يف | هب وير يعو يسكر راو

 : د اراوثر من الما فيلقتلا دنع عب نأ كيب كلا ذ

 10 ايعجر مهو ءاريلاب ظيدتلا
7 

9 5 

0 

1 0 | 

 أ مايا
١-0 



 اذلا اهيازالو هب م اخ مم هتنؤوب ١ اه ان اهق زوق ثم جرد
 مقفي يزل سلا لاق عتسنوو ف دلطلا يب ةعماط هت او

 هندظأن بك ٌءالاعرصولو زون هن هو الكت تمرهم الحم 5

 ةارنالمح ترهق لائول يعن هرق اووف دعب نع
 ظِسن اش فلعل (! ذه نيه | بمثل ف لطلإ نعاًصوع

 عاغولع وون الاف. بستن رج ثيدها ةضواعم ا |
 نيووعالب هنفافط عشب هس لك تال يع مدسب هيلعر و ود اربع ظ

 ربسلإو بولا ت داي نب و دم | لك ارم ث ان اوس لواضصوقص .

 ىو ىو وبلا لاف ىوبس د ١ مم ْرلابرءا نيفئاب امي قير ا

 ريس هاو ملاوما اسك لوو هزلوم لا نيو عئاوئد

 اهلظم هيلا وعلا يلب طريب ال هنن 4 هنر ابعرمن او | رهق
 هزخ امي لولار راباذ اهو عد او لع اشملاو سو احلا ف قشيشس إو

 مكائد بسلاو ولا اهل تذ ابملاذ امه :ِرئبح إم يع همم
 ثوري ,رُوسسلا لا تس نام ومالا ضب هرعت وزاجا دا نام
 يوسع يخي فو اهيبلع اولا عبر ني د نو ملا ينولا ثا

 نزّشر ارغب اهل ىحالو اهييدع نلت هدي ف فلت ناو ضيف امج
 نؤلثئ اه اهاع اهلك ن ان هنم ولا اه ايلف تيعيلعفا
 ريب رع او لك ا وهسب اهبلع عجر ث اوجه: اهض طع
 و سلا يبا عئرلاعربعلا إ | عذدن اورصّقم ونال اولا
 ادا ؤ ادن طن علما دبل اهي ربهلا دي ب للشام ثاللا
 ملام نع ا نيو ب يس ثز | لي نها تول ١ ثا

 احبن راو 13 ةيببي ع 7 ةيل ذيل ا 'لن غسل



 اطال يذل واجب ايف ايرعال هيه فالطدلت نيدلا فاما ناب ظ 0
 رئاكدس ا نوع نع ملح كر وهشل اوه نيعلا قرهرخ ظ ظ
 ”يلوعيفس ناي درق الطلي دوق يد بوصتعاد ١
 "ويوم دييسملا فحم عند ااًع او اهلها روع ل لؤوالا 1

 عمه ؤينيحر رم اهنال نيبلا ةيروصٍ نب لكيرعم هند 3
 دروص يو المو ”نالر مل ةبلاطمإلو فَلا رف ىلا ك
 ١ ييوومو ها بسلا يلح وبن ةرووصال هنالك كيتا.
 نؤاب ثيبعوا كي رد هو تمل اضزوس هيءر وشنت ل هنن اه ار تولت م عل ايبععر تفلط تلبفف فنا بع قيفلط ل اهوا هي فس علاخ ثار .بووئلا لق لسه
 اهتييرورصن اهلامؤو فرصتب اًعز هنال هّيورب_و ا بولا

 0-6 7 ١

 #0 عل رس 2 يل تحس |

 1 مب /

 ايه
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